
Представено от Община Ивайловград уведомление за инвестиционно 
предложение за „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила 
Армира“   
 

Във връзка с представено от Община Ивайловград уведомление за 
инвестиционно предложение за „Устойчиво развитие на археологически обект – 
антична вила Армира“ 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС):  

Инвестиционното предложение е за „Устойчиво развитие на археологически 
обект – антична вила Армира“, с което се предвижда благоустрояване на територията, 
консервация, реставрация, социализиране и експониране на археологическите обекти 
в нея – недвижима културна ценност от национално значение и ремонт и 
реконструкцията на съществуващия сграден фонд и адаптацията му за целите на 
проекта. В обхвата на инвестиционното предложение са включени шест подобекти:  

Подобект 1. Вила Армира – археологически структури, защитна сграда. 
Подобект 2. Археологически комплекс западно от вилата. 
Подобект 3. Посетителки център с интерактивна зала, магазин за книги и 

рекламни материали, тоалетни, заведение за хранене. 
Подобект 4. Възстановка на работилници за антични занаяти (мрамор, вино, 

грънчарска работилница, колесница, строителни техники и похвати). Експозиции и 
околно пространство – благоустройство и паркоустрояване, ограждане и терасиране 
на терена, насищане на околното пространство със спомагателни експозиционни 
функции. Създаване на цялостна концепция за иновативно решение за представяне на 
археологическите обекти и разполагане на съоръжения за интерактивни и 
интерпретативни дейности в границите на археологическия обект. Създаване на 
хипотетични 3D реконструкции и визуализации на експонирани археологически обекти, 
в съответствие с направените археологически проучвания и за използване в 
приложения за добавена и виртуална реалност.   

Подобект 5. Наблюдателна кула с асансьор и изгледна площадка на върха за 
по-пълно експониране на археологическия обект чрез показване на връзката му с 
неговия контекст – недовършена водонапорна кула ще се преустрои в наблюдателна 
кула с асансьор. 

Подобект 6. Достъп до обекта – разширение на туристическата алея, 
облагородяване на алеята, оформяне на пешеходна пътека и кът за отдих, 
осигуряване на допълнителен паркинг с обръщало. 

Настоящото инвестиционно предложение ще бъде реализирано по процедура 
BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ на приоритетна ос 6 : 
„Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - 
Хасково. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имоти с идентификатор 32024.53.678, 32024.53.593, 
32024.53.587, 32024.53.570, 32024.53.397 по КК на гр. Ивайловград, за които се 
предвижда реализация на дейности по устойчиво развитие на археологически обект – 
Антична вила Армира, включващи 6 подобекта не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на 



защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.   

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитената зона ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. 

 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 14.05.2020 г./ 


