
Представено от Община Свиленград уведомление за инвестиционно предложение за 
„Възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк „Младежки” – втори етап” 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

237/22.03.2018г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е възстановяване, благоустрояване и 

озеленяване на парк „Младежки” в УПИ VIII-6101, кв.40 по плана на гр. Свиленград. 
Предвижда се целия парк да бъде ограден, като се запазят съществуващите огради от 

изток, около концесията и по границата с газстанцията. Осигурени са 3 пешеходни и 3 
автомобилни достъпа. 

В близост до главните пешеходни входове е предвидено по плана за регулация, върху 
терен, общинска собственост да се оформи обществен паркинг за 46 автомобила и уширения в 
уличните платна за паркиране на още 40 автомобила както и новопроектирани зони, като по 
новопроектираната северна улица - успоредно паркиране на 40 автомобила, които попадат в 
границата на парка; в границите на оградата на парка е предвиден паркинг за 22 автомобила, с 
достъп от ул. Чудомир, с бъдеща възможност за разширение. Общо за нуждите на парка са 
осигурени 180 места за паркиране. 

За нуждите на посетителите в парка е предвиденo изграждане на тоалетна в 
югоизточната част на парка, в близост до същ. канализация и др. комуникации, с площ от 32 
кв.м. 

Проектът предвижда изграждането на нови алеи по обходни маршрути в парковата 
зона, изпълнени от щампован бетон. Новите алеи са с дължина от 1100 м, в свободна форма, с 
което се удължават многократно възможностите за разходка в парка. Проектирането на алеите 
е съобразено изцяло със съществуващата многогодишна дървесна растителност. Предвидени 
са многобройни уширения – места за отдих, където се монтират пейки и беседки. 

Предвижда се изграждането на три нови детски площадки за възрастова категория 3-
12г. 

площ на парка – 75 267 кв.м; 
площ на парка, предмет на разработване - 62 900 кв.м; 
площ на територията, изпълнен първи етап - 9 665 кв.м; 
площ на територията, проект втори етап - 53 235кв.м. 
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ от 

Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 
разположена е BG 0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания на 
дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 



 2

цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Свиленград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 04.04.2018г./ 


