
Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад заЕкологична оценка на Общ 
устройствен план на Община Димитровград, изготвен съгласно изискванията на Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 
2 юли 2004г.) 

1. Информация за възложителя: 

Община Димитровград, град Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15, представлявана от г-н Иво 
Димов – Кмет, тел.: 0391/ 68 203; факс 0391/ 66 698, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg; 
kmet@dimitrovgrad.bg 
 
Обща информация за ОУПО 

а)основание за изготвяне на плана и Екологичната част към него 

ОУП на община Димитровград е разработен от колектив на Обединение „План Димитровград”. В 
съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, Община 
Димитровград е изготвила планово задание за изработване на ОУП, одобрено от Общинският 
съвет. ОУП на община Димитровград подлежи на задължителна ЕО по реда на Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г) и 
глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). ЕО е разработена от колектив 
независими експерти на „Енвиротех” ООД. 

б)период на действие и етапи на изпълнение на плана 

Проектната разработка на ОУПО обхваща периода до 2025 г., като същия съвпада с периода на 
Районната устройствена схема (РУС) за вторичните общински центрове и с предвижданията на 
Общинския план за развитие за периода до 2020 г.  

в) териториален обхват 

Община Димитровград е разположена в централната част на Южен централен регион. 
Административно принадлежи към Област Хасково. На север граничи с общините Чирпан и Опан 
(Област Стара Загора), на изток – с Община Симеоновград, от юг- с общините Хасково и 
Минерални бани, от запад- с Община Първомай (Пловдивска област).Обхватът на ОУП включва 
цялата територия на Община Димитровград (площ 567.6 км2), всички населени места в нея и 
землищата им.  

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)  

Съгласно регистъра на защитените територии и защитени зони към ИАОС и екологичната мрежа 
Натура 2000 на територията на Община Димитровград се намират общо 10 на брой защитени 
територии, от коитоседем са защитени зони:Злато поле (ЗЗ по директивата за птиците); Марица-
Първомай (ЗЗ по директивата за птиците), Банска река (ЗЗ по директивата за местообитанията); 
Меричлерска река (ЗЗ по директивата за местообитанията); Река Каялийка (ЗЗ по директивата за 
местообитанията), Река Марица (ЗЗ по директивата за местообитанията), Река Мартинка (ЗЗ по 
директивата за местообитанията), Родопи-Средни (ЗЗ по директивата за местообитанията), атри 



са защитени местности: - ЗМ „Злато поле”, ЗМ „Нощувка на малък корморан” и ЗМ 
„Пропадналото блато“. 

д) основна цел на плана 

Основната цел на общия устройствен план на Община Димитровград е осигуряване на оптимални 
условия за социално и пространствена развитие, в нейните административно-териториални 
граници, на базата на пространствено-урбанистичната концепция, основаваща се на ясни 
принципи и закономерности, като се създаде качествена урбанистична и пространствена 
структура за развитие на средата за живот, производството и земеделието, капиталови вложения 
на населението на общината, както и съхраняване на местната културна идентичност в близка и в 
по-далечна перспектива. 

е) финансиране на плана – Плана се финансира държавния и общинския бюджет. 

ж) срокове и етапи за изготвяне на плана  

ОУП на Община Димитровград се разработва на два етапа: Предварителен ОУПО и Окончателен 
ОУПО.  

2. Орган отговорен за приемането на плана и орган отговорен за прилагането на плана  

Прилагането на ОУП ще извършва от Общински съветДимитровград, а прилагането му – от 
Общинска администрация Димитровград 

3. Място за публичен достъп 

Общият устройствен план и Докладът заЕкологична оценка, както и приложенията към тях са на 
разположение на интересуващите се, в съответствие с изискванията и сроковете,в сградата на 
община Димитровград на адрес: 

град Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15, стая 67, ет.6, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 
часа. 

4.Време за публичен достъп - 30 дни от датата на публикуване от 21.10.2016 г. до 21.11.2016 г. 

След изтичането на 30 дневният достъп за запознаване с материалите, ще бъде проведено 
обществено обсъждане на ОУП на Община Димитровград и Доклада за Екологична оценка, като 
датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат оповестени предварително. 

5.Начин за изразяване на становище  

Становища и менения по ОУПО и ЕО могат да се депозират на място в сградата на Община 
Димитровград и по електронна поща: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Пламен Митков–гл.експерт 
отдел,,Инвестиционна дейност, околна среда и води", Община Димитровград – тел.0391/68 259, E-
mail: ee@dimitrovgrad.bg 
 



Консултантски екип от Енвиротех ООД с ръководител екип ЕО: Иван Романски – ТУ–София, бул. 
„Климент Охридски“№8, бл.3, ет.5, каб.3525 е-mail: ir@envirotech.bg. и  Любен Цанков  - ТУ–
София, бул. „Климент Охридски“№8, бл.3, ет.4, каб.3414, е-mail: lic@tu-sofia.bg 

 

 

Иво Димов 

Кмет Община Димитровград 


