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пл. „България“№5 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на част 

от сграда на бивша районна болница в център за временно настаняване на хора в 

нужда“, находящ се в УПИ I-806, кв.83 по ПУП на гр. Крумовград, общ. Крумовград, 

обл. Кърджали“ 

 

Уважаема г-жа Мехмед,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-195/25.04.2016г. 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 предложение за „Преустройство на част от сграда на бивша районна 

болница в център за временно настаняване на хора в нужда“, находящ се в УПИ I-806, 

кв.83 по ПУП на гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали“ 

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

ИП/Проекта е изработен по искане на възложителя и представлява преустройство на 

трети етаж от северозападнато крило на сградата на бивша районна болница в център за 

временно настаняване. Сградата представлява четириетажна масивна стграда със 

сутерен и студен /двоен/ покрив. Първите два етажа от сградата са преустроени за дом 

за стари хора. Четвърти последен етаж не е преустройван. В проекта не се предвижда 

събаряне на носещи стени и пробиване на отвори в тях. Достъпа до центъра за 

временно настаняване се осъществява чрез съществуващо стълбище. Обособяват се 

кабинет на управителя, лекарски кабинет, манипулационна зала, кабинет за охрана, 

стая за почивка на персонала, дневна, кабинет за обучение, три стаи с по две легла, пет 

стаи с по три легла, санитарни и битови помещения, административно – стопански 

блок и чакалня. Новите преградни зидове ще се изпълнят от газобетонни блокове, 

настилките от теракота, стените съответно фаянс в мокрите паомещения и латекс по 

кабинетите и стаите. Предвижда се и ремонт на покрива, като се подменя 

хидроизолацията и ламаринената обшивка, пола га се и топлоизолация. По фасадите е 

предвидена топлоизолация и полимерна мазилка. РЗП е 686,92 м2. Категорията на 

строежа е IV съгласно ЗУТ. 



 

 

Горепосочените дейности предмет на инвестиционно предложение,  не попадат 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 разположени е  ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни” , 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.  

 

Посочените по-горе дейности свързани с инвестиционно предложение за „Преустройство на 

част от сграда на бивша районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“, 

находящ се в УПИ I-806, кв.83 по ПУП на гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали“ 

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. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно 

предложение за „Преустройство на част от сграда на бивша районна болница в център за 

временно настаняване на хора в нужда“, находящ се в УПИ I-806, кв.83 по ПУП на гр. 

Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали“ при реализацията му няма вероятност от 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. 

 

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

компетентния орган за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от сграда на 

бивша районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“, находящ се в 

УПИ I-806, кв.83 по ПУП на гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали“ 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 

 


