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Изх .№ПД -958/07 .10 .2016г .  

 

 

До   

Читалище „Родопска пробуда 1395“ 

с.Тихомир 

Община Кирково 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Ремонт, саниране и 

преустройство на двуетажна масивна сграда - Народно читалище "Родопска пробуда - 

1935" в УПИ XII, кв. 21 в село Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-958/03.10.2016г. 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 : „Ремонт, саниране и преустройство на двуетажна 

масивна сграда - Народно читалище "Родопска пробуда - 1935" в УПИ XII, кв. 21 в село 

Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за 

ОС. 

 

Инвестиционното намерение е ново предложение. Изразява се в следното : 

 

Да се направи основно почистване и сваляне на вишневата боя от естествената 

каменната облицовка на приземният етаж. 

Да се свали старата мазилка и да се положи топлоизолация - EPS според 

топлотехническите изисквания. 

Да се нанесе шпакловка, мрежа и силиконова мазилка в светъл жълт цвят. 

Да се демонтира старата дървена дограма и да се монтира нова ПВЦ дограма с 

прозрачен 5-камерен стъклопакет според приложената спецификация. 

Да се демонтират всички стари интериорни и екстериорни врати и да се монтират нови 

дървени според приложената спецификация. 

Да се възстановят разположените при главния вход пиластри. 

Да се положи гранитогрес при стълбищата на главния и северния вход. 

Да се демонтира разположеното на южната фасада стоманобетонно стълбище. 

Да се премахнат съществуващите решетки по прозорците с оглед връщане на 

автентичният изглед на сградата. 

Да се демонтират старите осветителни тела по фасадите и да се монтират нови според 

приложения електро проект. 

Да се монтира информационна табела от лазерногравирана неръждаема стомана с 

информация за обекта от дясната страна на външната врата при главният вход. 



Да се монтират два метални стълба за поставянето на знамена при разположената на 

главния вход стълбищна площадка. 

Да се монтират букви от неръждаема стомана с името на читалището и 

местонахождението му на западната фасада на главния вход. 

Да се подменят всички настилки според спесификацията. 

Да се подмени покрива с нов. 

 

Горепосоченото ИП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и в обхвата  на защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие.Близко разположена е - ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни” 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

 

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: уведомление 

за инвестиционно предложение: „Ремонт, саниране и преустройство на двуетажна 

масивна сграда - Народно читалище "Родопска пробуда - 1935" в УПИ XII, кв. 21 в село 

Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали“ не попадат в позициите на Приложение № 1 

и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху 

околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/. 

 

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

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001032  „Родопи Източни”, за опазване на 

природните местообитанията на дивата флора и фауна 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 така заявеното ИП за „Ремонт, саниране и 

преустройство на двуетажна масивна сграда - Народно читалище "Родопска пробуда - 

1935" в УПИ XII, кв. 21 в село Тихомир, общ. Кирково, 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 


