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Изх.№ ПД-647/24.09.2013г. 

 

До 

Църковно настоятелство 

към църква „Св.Николай Чудотворец” 

ул.”Граф Келер” № 4 

гр.Симеоновград 

 

 

Относно: Ремонт, реконструкция и възстановяване на храм „Св.Николай Чудотворец”, 

находящ се в УПИ І, кв.26 по регулационния план на гр.Симеоновград с цел 

кандидатстване по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 

2007-2013г. 

 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-647/20.09.2013г. на РИОСВ-Хасково за 

ремонт, реконструкция и възстановяване на храм „Св.Николай Чудотворец”, находящ се в 

УПИ І, кв.26 по регулационния план на гр.Симеоновград, 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 

30.11.2012г.), Ви уведомявам следното: 

 

Ремонта, реконструкцията и възстановяването на храм „Св.Николай Чудотворец”, 

находящ се в УПИ І, кв.26 по регулационния план на гр.Симеоновград попада в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

 

Съгласно внесената документация, Църковно настоятелство към храм „Св.Николай 

Чудотворец” в гр.Симеоновград предвижда ремонт, реконструкция и възстановяване на 

храма, но без реставрация или консервация. Поради недостатъчно доброто състояние на 

външните и вътрешните мазилки ( включително по свода на църквата) се предвижда 

частично премахване и изкърпване на компрометираните места с нова вароциментова 

мазилка. Предвидена е цялостна обработка на върешните и външните мазилки със 

завършващо покритие – варов разтвор. Всички прозорци и врати ще бъдат подменени с 

нови, изпълнени с дървена дограма и стъклопакет. Подовата настилка е дюшеме, което 

следва да бъде подменено с ново на втория етаж, а настилката на първия етаж  да се 

изпълни от каменни плочи. Дървеното стълбище, свързващо двете нива, както и стълбата 

в камбанарията ще бъдат изпълнени от нов дървен материал със защитен лак. Предвижда 

се ново покритие от керамични керемиди (включително в източната част на олтара), 

заедно с  подмяната на дървената обшивка и летвите. При необходимост, ще бъде 

извършена частична реконструкция на компрометираните елементи на покривната 

конструкция. Всички водосточни тръби, улуци и покривни обшивки,  включително 

металната обшивка на купола, ще бъдат подменени  с нови. Предвижда се монтиране и на 

нов кръст. В проекта са разработени и нови осветителна инсталация и силова инсталация. 

В проекта се предвижда монтирането на ново ел. табло непосредствено под 

съществуващото ел. табло. Новото ел. табло ще се захрани с проводник ПВ-А1 . 2 х 6 мм2 



от изход с предпазител 50А . Осветителната инсталация се предвижда се изпълни с кабел 

СВТ 3 х 1,5 мм2, изтеглен РVС кабелен канал, открито по стената.  Битовите и 

строителните отпадъци, които се очакват да се генерират от работещите на обектите хора, 

ще се извозат на указаните от общината за целта места. Като приемник на оттока от 

отпадни води формиран  на обекта ще се ползва градската канализация. 

 

Съгласно представената информация, имота, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.   

 

УПИ І, кв.26 по регулационния план на гр.Симеоновград не попада в обхвата на защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона BG 

0000578  „Река Марица”  приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото е извън обхвата на 

чл.2, ал.1 от Наредбата по ОС.  

 

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.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху близко разположената защитена зона BG 0000578  „Река Марица”. 
 

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 заявените параметри на инвестиционното предложение 

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 инвестиционното предложение 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 

 


