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Изх .№ПД -649/21 .10 .2015г .  

 

До   

Община Димитровград  

гр. Димитровград 

бул. ”Г.С. Раковски”  №15 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция 

на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-649/19.10.2015г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

Предмет на настоящето Задание за проектиране е изготвяне на работен инвестиционен 

проект за: „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства 

в централна градска част (бул. „България”), гр. Димитровград“. 

Община Димитровград изготвя настоящето Заданието за проектиране в качеството си 

на Възложител  на основание  ЗУТ и  чл.13 ал.2 от Наредба 4/21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти и на допустим кандидат във връзка с 

обявена покана за предоставяне на проектни предложения чрез процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Приоритетна ос 5: „Техническа 

помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”,  

Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа 

за следващия програмен период”. 

 

Проектната разработка да обхване територията на централната пешеходната зона на гр. 

Димитровград  включваща пространството между бул. „Г.С.Раковски“ и бул. „Д. 

Благоев“ и е с обща площ 24249 м2. В обхвата на разработката са включени и четири 

междублокови пространства – в кв.178 с площ 5 932 м2, в кв.165 с площ 3 358м2, в 

кв.168 и кв.172. 

 
           1.Пешеходна зона 

 



          Проектната разработка следва да обхваща основен ремонт и реконструкция на 

всички елементи на пешеходната зона, а именно: 

 Цялостно подновяване подновяване на пешеходните настилки;  

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;    

 Оформяне на рекреационни  зони и  зони за обществено обслужване; 

 Преосмисляне и приобщаване на пространствата под кололонадите на 

жилищните блокове към зоната и насочване на пешеходния поток към тях; 

 Преосмисляне на пространството около амфитеатъра; реконструкция и 

обновяване на съществуващия фонтан;  

 Подмяна на осветителните тела и осигуряване енергоспестяващо осветление, 

както и декоративно художествено осветлeние подчертаващо характерни 

пространства и детайли  

 Пълна реконструкция на канализационната система за дъждовни води с цел 

осигуряване на бързо и качествено отводняване на пешеходната зона; 

 Запазване и картотекиране на съществуващата дървесна растителност; 

 Засаждане на нови дървесни видове, храсти и цветя; 

 Осигуряване на автоматична система за капково  напояване на зелените площи; 

 Оборудване с елементи на съвременния градски дизайн – пейки,кошчета за 

отпадъци, указателни табели, будки за афиши; 

 Осигуряване на видеонаблюдение на зоната; 
 

2. Междублокови пространства 

 

Проектът следва да предвиди : 

 Изграждане на спортни съоръжения (фитнес на открито) и тематични детски 

площадки за различните възрастови групи; 

 Облагородяване на зелените площи - необходимо е да се извърши точно 

геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност, което да 

послужи за основа за новите ландшафтни проекти; 

 Подмяна на пешеходните настилки, изграждане на нова алейна мрежа, където е 

необходими ; 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;   

 Подмяна на осветителните тела  и осигуряване  енергоспестяващо осветление; 

 Оборудване с елементи на съвременния градски дизайн – пейки, кошчета за 

отпадъци; 
 

 

Горепосоченият терен  предмет на ИП,  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 ЗЗ BG 0000578  

„Река Марица“ определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от 

Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 



 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  

защитена зона ЗЗ BG 0000578 „РЕКА МАРИЦА“ за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона 

и междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково“ е, че не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 

 


