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РЕШЕНИЕ № ХА -31- ОС / 2016 г. 

 
за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 
 
На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 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 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
представената писмена документация с вх. № ПД-821/16.08.2016г. 
 
относно: инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение и уредба за ретранслация 
на интернет“  в имот с № 000147 находящ в землището на с. Спахиево, общ. Минерални бани, 
област Хасково  
 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение и уредба за 
ретранслация на интернет“  в имот с № 000147 находящ в землището на с. Спахиево, общ. 
Минерални бани, област Хасково  което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните 
местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
местоположение: в имот № 000147 с площ 0,159 дка, с начина на трайно ползване 
„Дървопроизводствена площ“, в землището на с. Спахиево, ЕКАТТЕ 68237 , община 
Минерални бани, област Хасково. 
възложител: „Булсатком“ ЕАД,  
 
Обща информация за инвестиционното предложение: 
За реализация на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на обект от 
техническата инфраструктура на обществена мрежа предоставяща даннови услуги. При 
осъществяване на инвестиционното намерение са предвидени следните основни дейности: 
Изкопни работи – изкопните работи ще се осъществят чрез механизация. Земните маси, както и 
хумусния слой ще бъдат изцяло използвани за нуждите на вертикалната планировка.Ще бъде 
изградена желязо решетъчна контрукция с височина 30м. Изграждането се състои в полагане 
на стоманобетонни фундамент, върху който ще се сглоби и закрепи конструкция, 
предварително изготвена в заводски условия, върху която ще бъде поставено активно 
оборудване за пренос на данни.ИП ще се реализира в имот 000147 находящ в землището на с. 
Спахиево с ЕКАТТЕ 68237, община Минерални бани. При осъществяване на инвестиционното 
намерение не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.  

 
Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности 
попадат  в BG 00001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитанията, приета 
от Министерския Съвет с Решение №661/16.10.2007г.  
 
Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Изграждане на 
съоръжение и уредба за ретранслация на интернет в имот 000147 находящ в землището на с. 
Спахиево”, с възложител „Булсатком“ EАД, не попадат в позициите на Приложение № 1 и 
Приложение № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда  процедури по ОВОС и екологична оценка. 
 



След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 
настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл.2, 
ал.1, т.2 от Наредбата за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху цитираната защитена зона.  

 
Съгласуването на инвестиционното предложение за „Изграждане на съоръжение и уредба за 
ретранслация на интернет“  в имот с № 000147 находящ в землището на с. Спахиево, общ. 
Минерални бани, област Хасково се основава на следните 

МОТИВИ: 
  
1. Реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
BG 0001031 „Родопи-Средни” за опазване на местообитанията както и върху компонентите на 
околната среда, т.к имота в който ще се реализира ИП няма наличие на местообитания 
приоритетни за опазване в зоната. 
2. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на храна 
на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и до намаляване 
числеността на техните популации 
3. Имота, в който ще се реализира ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява 
регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.  
4. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете 
животни предмет на опазване в зоната.  
 
 

УСЛОВИЯ: 
 
1. В граничните райони които представляват конкретни местообитания предмет на опазване в 
BG 00001031 „Родопи-Средни” да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 
съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност.       
 
 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14-дневен срок след настъпване на 
измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица носят 
административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 
съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му 
възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или 
по одобряване на плана или програмата. 
 

            Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от 
съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или Административен съд Хасково. 
 

Дата: 24.08.2016 г. 
 
 
 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по                                                   
околната среда и водите- Хасково     
 
 
  


