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Изх. №ПД-306/14.08.2017г. 
 
 
До 
Община Димитровград 
 
ОТНОСНО: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащ двор в ОУ „Алеко 
Константинов”, находящо се в имот с идентификатор 21052.1016.62 по КК на гр. 
Димитровград. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-306/09.08.2017г. на РИОСВ-Хасково за основно 
обновяване на сграден фонд и прилежащ двор в ОУ „Алеко Константинов”, находящо се в 
имот с идентификатор 21052.1016.62 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 сградния фонд и прилежащия двор в ОУ „Алеко Константинов”, 
находящо се в имот с идентификатор 21052.1016.62 по КК на гр. Димитровград, попада в 
обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.   

Инвестиционното предложение ще осигури модерна, здравословна и функционална 
образователна инфраструктура в ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, като основните му 
цели са: подобряване на физическата среда в училището, чрез благоустрояване и 
възстановяване на зелените площи и спортните съоръжения; повишаване на безопасността и 
сигурността на училищната среда, чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност; 
обновяване и модернизиране на общинския образователен сграден фонд. 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 ПМГ „Иван Вазов”, ул. „Св. Климент Охридски” 
№ 1, гр. Димитровград, ЕКАТЕ: 21052.1015.2206 по КК на гр. Димитровград, УПИ XIII-1962, 
кв.168 (за Училище и трафопост) съгласно действащ ПУП – ПРЗ 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 нови спортни съоръжения; облагородяване и благоустрояване на зелените 
площи в дворното пространство; осигуряване на достъпна среда във връзка с Наредба № 4 от 
01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с уврежданията; 
изграждане на специализирано осветление за новите спортни съоръжения: енергоспестяващо 
осветление за осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и икономията, 
охранителни системи за наблюдение, изграждане на нова мълниезащитна инсталация и др.; 
подмяна на компрометираните елементи на техническата инфраструктура; текущ ремонт, 
където е необходимо на класните стаи в училището; изграждане на вентилационна система 
във физкултурен салон; цялостно реновиране на фасадата на сградата. ИП предвижда 
частичен ремонт на съществуващата инфраструктура (подмяна на съществуваща 
водопроводна и канализационна мрежа, ново осветление) и изкопни дейности с дълбочина 
на изкопите до 4 м. 



 

 

Имот с идентификатор 21052.1015.2206 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 за “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащ двор в 
ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград” 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 
 
 
 
 


