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Изх .№БР -391/19 .09 .2014г .  

 

До  

„Космо България Мобайл” ЕАД   

ж.к. Младост 4 

Бизнес Парк София, сграда 6 

гр. София 1766 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно намерение за “Оптична кабелна връзка 

на базова станция 6185 гр. Хасково, ул. “Епископ Софроний” №16” 

 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-391/16.09.2014г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Инвестиционно намерение за “Оптична кабелна връзка на базова станция 6185 гр. 

Хасково, ул. “Епископ Софроний” №16” попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата 

за ОС. 

 

С инвестиционното предложение е ново и цели изграждане на : “Оптична кабелна 

връзка за пренос на информация по две независими трасета от националната оптична 

кабелна мрежа на компанията, минаващи през град Хасково, до базова станция №6185 

на “Космо България Мобайл”  

За реализацията на оптичната мрежа ще се използват  входящо и изходящо  трасе. 

Реализацията на входящото оптично кабелно трасе се предвижда да започне от 

съществуваща кабелна шахта №Шс1, намираща се на кръстовището на ул. “Хр. Ботев”и 

ул. “Епископ Софроний”. 

Трасето на подземната тръбна мрежа за оптична кабелна линия пресича ул. “Хр. Ботев” 

посредством разкопаване и полагане на допълнителна защитна желязна тръба Ф 108mm 

с дължина 9м и стига нова кабелна шахта Шн1.От  кабелна шахта Шн1 трасето на 

подземната тръбна мрежа продължава в югозападна посока  по ул. “Епископ 

Софроний”. 

Реализацията на изходящото оптично кабелно трасе е с начална точка помещението с 

телекомуникационно оборудване на базова станция  6185 на покрива на блок №407. 

Връзката с новата подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия е посредством 

газова тръба 11/2, закрепена първо по стената на контейнера, след това изкована 

хоризонтално по покрива до източната фасада на блока, а след това изкована 

вертикално по фасадата на блока до кота (ниво терен). Връзката между вертикалния 

щтранг с олекотената газова 1 ½  и подземната входяща HDPE тръба Ф 40мм е през 

излаз на желязна тръба 2”3м. 



За осъществяването на ИН се предвиждат взривни дейности, а само изкопни, които ще 

се изпълняват ръчно във всички участъци.  

За реализацията на проекта не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура и  използването на природни ресурси. 

Предвиденото водовземане и водоползване ще бъде чрез съществуващи 

водоизточници. Не се очаква генериране на  отпадъчни води и отпадъци.  

   

Горепосоченият терен, предмет на ИП,  не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени 

зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ 

BG 0001031 „Родопи Средни”,  определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 

Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

  

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху  защитена зона ЗЗ BG 

0001031 „Родопи Средни”.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение за 

“Оптична кабелна връзка на базова станция 6185 гр. Хасково, ул. “Епископ 

Софроний” №16” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 

втора от Наредбата за ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е 

длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 

 

 

 


