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ОБЯВА 

 
   до заинтересованите лица и общественост 

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп.) 

 

  „БТК” ЕАД, гр. София 1784, община Столична, р-н „Младост”, 

бул. „Цариградско шосе” №115И, ЕИК 8316421181 

 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

       

         СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемо - 

предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД - SF1006 B „Rakovska”, находяща 

се на сграда с идентификатор 68134.401.232.6 по КККР на гр. София, общ. Столична, адрес: 

гр. София, район „Оборище”, ул. „Г. С. Раковски” №44. 

Целта на изграждане на приемо - предавателна станция за глас и/или данни е за 

осъществяване на далекосъобщения на територията на Република България. За да се изгради 

мрежата е нужно да се изградят съвкупност от мобилни централи, приемо - предавателни 

станции (ППС), контролери на ППС, информационни бази данни и устройства за употреба 

от крайните клиенти (мобилни телефони). Целта на всички тези устройства е да се 

осъществи пренос, предавани и приемане на сигнали и съобщениея посредством 

радиовълни. Освен основната дейност системата дава възможност за предоставяне на 

допълнителни услуги в сферата на телекомуникациите. 

 Предвижда се монтаж нова мачта с височина 6 метра; 

 Необходима площ за разполагането на съоръженията на ППС - 12,00 кв.м. 

 Съгласно заданието на възложителя, настоящият проект разглежда следните СМР за 

изграждане на ППС: 

- Разчистване на участъка от хидроизолацията, в които ще се монтират 

съоръженията; 

- Монтиране на стоманена мачта; 

- Изграждане на нова стоманена стойка за оборудване; 

- Изграждане на нова стоманена стълба; 

- Полагане на нова заземителна инсталация; 

- Полагане на нова мълниезащитна инсталация; 

- Инсталиране на ново фидерно трасе между съоръженията; 

- Монтиране на ново оборудване и антени; 
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         /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

За контакти: Лъчезар Нинов, гр. София, ул. „Чепинско шосе” №24 тел. 087999963, е-mail: 

Iniov@camusat.com 

    /лице, адрес, телефон/ 

    

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” 

№ 136, ет. 10, тел: 02/8565152, е-mail: riosv@riew-sofia-org 

 

Приложение: 

  

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  
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