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До 

Мария Ангелова 

с.Дъбовец 

общ.Любимец 

 

 

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за изграждане на ВиК връзка и кабелна линия 

НН за електрозахранване на имот №157013 в землището на с.Дъбовец, общ.Любимец.  

 

Уважаема г-жо Ангелова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-315/18.07.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на ВиК връзка и кабелна линия НН за електрозахранване на имот №157013 в 

землището на с.Дъбовец, общ.Любимец, на основание чл.6а от Наредба 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 

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

уведомявам следното: 

Инвестиционното предложение за изграждане на ВиК връзка и кабелна линия НН за 

електрозахранване на имот №157013 в землището на с.Дъбовец, общ.Любимец, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, специализираната ВиК схема предвижда 

снабдяването на имот 157013 в землището на с.Дъбовец с питейна вода да стане от 

напорния водопровод от ПС „Вълче поле”. Водопроводната връзка е с дължина 640м и ще 

се изгради от тръби ф 90ПЕ-ВП. Водопроводът ще се положи на дълбочина 0,80м. със 

сервитутна ивица около водопровода с ширина 0,70м. Специализираната електро схема 

предвижда да се определи трасе и зададат техническите параметри на довеждащите 

проводи от мястото на присъединяването (съществуващ стълб КЦ 590 №10 на ВЛ 1кV, 

извод МТП 20/0,4 кV – 100кVА) до вътрешното разпределително табло с необходимата 

електрическа мощност от 15 kW. От електромерното табло (разположено на стълб КЦ 590 

№10 на ВЛ 1кV)  ще се изгради кабелна линия в земен изкоп на дълбочина 1,0м. ВиК и 

електротрасето ще преминават през имоти с №№ 000330, 001122 и 157013 в землището на 

с.Дъбовец. Отпадните води ще се заустват в изгребна яма или мобилно локално 

пречиствателно съоръжение. 

Имоти с №№ 000330, 001122 и 157013 в землището на с.Дъбовец, през който ще 

преминават ВиК и ел.трасето не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии.   

Засегнатите от инвестиционното предложение имоти попадат в защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. 
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Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на 

Приложения № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 

ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.  

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.2, ал.2  от 

Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо 

режима на защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград” за опазване на дивите птици, 

определен с горецитираната заповед за обявяването й. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002106 „Язовир 

Ивайловград”. 

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

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


