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Изх. №ПД-305/14.08.2017г. 
 
 
До 
Община Димитровград 
 
ОТНОСНО: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в 
образователната инфраструктура в Община Димитровград, Обособена позиция №2, 
Подобект: СОУ „Васил Левски”, представляващо имот с идентификатор 
21052.1017.269.1 по КК на гр. Димитровград. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-305/09.08.2017г. на РИОСВ-Хасково за основно 
обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в 
Община Димитровград, Обособена позиция №2, Подобект: СОУ „Васил Левски”, 
представляващо имот с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на гр. Димитровград, на 
основание чл.6а, т.2 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 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Основното обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната 
инфраструктура в Община Димитровград, Обособена позиция №2, Подобект: СОУ „Васил 
Левски”, представляващо имот с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на гр. 
Димитровград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.   

Целта на настоящото инвестиционно предложение е благоустрояване на дворното 
пространство на СОУ „Васил Левски”, включващо композиционно оформление на 
дворното пространство с обособяване на зони за различни спортни, културни и обществени 
дейности. Към момента територията на дворното пространство е със силно износена 
асфалтова настилка, с пукнатини, счупени тротоарни плочи с износена повърхност. 
Наличните игрища са на груба, напукана и опасна за ползване настилка. Не е осигурена 
достъпна среда до входовете на училището. Необходимо е озеленяване, ремонт и 
реконструкция на зоните за отдих. Оградата по периметъра на дворното пространство е с 
нарушена цялост и корозирала метална част, нестабилна и опасна по своята същност. 
Инвестиционното предложение се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Обектът се намира в СОУ „Васил Левски”, ул. 
„Бузлуджа” №1,ПИ 21052.1017.269.1 по КК на гр. Димитровград. Проектното предложение 
предвижда: цялостно композиционно оформление на дворното пространство с обособяване 
на зони за различни спортни, културни и обществени дейности; изграждане на площадка за 
фитнес в източната част на двора с фитнес уреди и настилка от каучукови плочи; 
обособяване на ново игрище за минифутбол с настилка от изкуствена трева; монтаж на 
трибуни за зрители /амфитеатрално/ и осигурени условия за добра видимост. Трибуните са 
разположени северно от футболното игрище и са едностранно ориентирани. Предвидена е 
предпазна козирка; реконструкция на съществуващите баскетболни игрища във 2 броя 
комбинирани игрища за баскетбол и волейбол с настилка от синтетични материали - 
EPDM; изграждане на права лекоатлетическа писта 60м разположена в близост до 
физкултурния салон; изграждане на игрище по бадминтон и зона за тенис на маса западно 
от сграда на филиал по изкуства; обособяване на зона за културни мероприятия южно от 
училищната сграда, централно спрямо дворното пространство. Настилката в тази зона е 



 

 

плътен асфалтобетон; изграждане на алейна мрежа с подходяща достъпност и 
пространствена свързаност. Използвани са бетонни вибропресовани павета с размери 10/20 
см, положени на пясъчна възглавница; предвидено е подходящо оборудване за съответните 
спортни игрища / врати, кошове, мрежи и др./; предвидени са паркова мебел /пейки, 
кошове, информационни табели и др./; предвидена е реконструкция на зона за рекреация 
разположена в северната част на дворно пространство и обемна свързаност между зоната, 
фитнес площадката и главен източен вход. Запазена е съществуващата растителност. 
Растителността е обогатена с нови растителни декоративни видове; осигурена е достъпна 
среда до всяка една точка от училищния двор.  Достъпа до първи етаж от учебната сградата 
става чрез преодоляване на 10см стъпало, посредством скосяване на асфалтовата настилка 
пред входа. Площадката на двора е решена на едно ниво с наклони под 5%. Няма 
преминаване на по-високи нива. Ще се използва съществуващата инфраструктура. Не се 
предвиждат изкопни и взривни дейности. 

Имот с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на гр. Димитровград не попада в 
границите на защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както 
и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко 
разположена до имота предмет на инвестиционното предложение е защитена зона 
BG0000578 „Река Марица” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания.    

Така представено инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на 
някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 
Не намираме основание предвижданите дейности да се считат и за изменение или 
разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до възникване на 
значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното за 
така заявеното инвестиционно предложение не е необходимо да бъде провеждана 
процедура по реда на Глава шеста от ЗООС. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, 
при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 
BG0000578 „Река Марица”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявените дейности, 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 така заявените параметри на дейностите 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 предвидените дейности 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 


