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РЕШ Е Н И Е NQХА - 08 - ЕО/2015г.
за преценяване

на необходимостта

от извършване

на екологична

оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),
съгласно чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми и по представената от Възложителя писмена
информация по .чл. 8, ал. 1 и 2 от същата наредба, чл. 37, ал. 4 от Наредбата .за
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони (ПМС 201/31.08.2007г.,
изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. изм. и 'доп. ДВ. бр. 94 от
2012г), представената информация и документация от община Димитровград

РЕШИХ
да не се извършва екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване
и развитие на гр. Димитровград", при прилагането
на който няма вероятност да се
окаже значително въздействие
върху околната среда и човешкото здраве
Възложител: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
адрес: гр. Димитровград, бул. "Г. С. Ра,КОВСКИ"
NQ15, област Хасково
i
.i

Характеристика
на плана:
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град
Димитровград е разработен в съответствие' с Методическите насоки на Министъра на
регионалното
развитие
и благоустройството
за разработване
и прилагане
на
интегрирани планове за градско възстанов~ване и развитие, издадени ~a основание
ЧЛ.17, Т.9 от Закона за регионалното развитие и Изискванията за кандидатстване по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/5-03/2013
"Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 11", в обем и
съдържание отговарящи на техническата спецификация и техническото задание за
изготвяне на "Интегриран
план за градско възстановяване
и развитие на град
Димитровград"
във връзка с изпълнение !lfia Договор ВG161РОО01/5-03/201З1010
за
предоставяне
на -беавъэмездна
финаНРliова помощ
по Оперативна
програма
"Регионално развитие" 2007-2013.
ИПГВР на гр. Димитровград- е изготвен
в съответствие
с § 1. т. 6 от
!
Допълнителните разпоредби на Закона за Rегионално развитие и ще се прилага през
програмния период 2014-2020 г.
I
Съгласно Закона за регионалното i развитие "Интегриран
план за градско
1
развитие" е план за икономическо и - со~иално развитие или възстановяване
на
населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна
програма "Регионално развитие"I"Региони
sрастеж",
както и на други оперативни
програми финансиращи проекти в градовете]
ИПГВР включва интегрирано
проeirиране,
планиране
и програмиране
на
цялостното развитие на три зони за възд~йствие в строителните граници на град
Димитровград, като обособени градски теРИ10РИИ с определено основно функционално
предназначение,
със сходни характерист~ки
и състояние на физическата среда,
I
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социална и етническа структура на Нiаселението и характер и структура на основните

фондове.
, Съгласно становище на МРРБ, Гjлавна дирекция "Програмиране
l'

:

на регионалното
развитие" с NQ 99-00-6-2447/ .21.052015 г., Управляващият орган на Оперативна
програма "Регионално развитие" (УО! на ОПРР) е одобрил предложението на Община
Димитровград и определените с решение NQ 1609 от 26.02.2015г. на Общински съвет
Димитровград Зони .за въздействие !на ИПГВР на град Димитровград. Обхватът на
Зоните няма да бъде променян за период не по-малък от 1О години след приключване
на дейностите по проект BG161Pop01/5-03/20131О10
"Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Димитровград".
Основната цел на интегрирани+е планове за градско възстановяване и развитие
е те да подпомогна! осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града,
чрез
реализация
на
проекти
в градски
територии
и/или
подсистеми
в
неудовлетворително
състояние,
с I негативни тенденции
в развитието
и/или с
I
.
нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни
инвестиции и подпомогнати от струитурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; да се
постигне синергия между действащи 1 или в процес на подготовка и/или актуализация
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно
развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на
града; да се определят зони за въздействие, включващи система от взаимосвързани
дейности,
които целят трайно подобрение
на икономическото,
материалното,
социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.
Основавайки се на приетата визия за развитие на ИПГВР на гр. Димитровград и
отчитайки
цемографския,
икономически,
социален,
урбанистичен,
пазарен,
инфраструктурен и културен потенциал на града и определените зони за въздействие, е
дефинирана следната главна цел на ИПГВР на гр. Димитровград за периода 20142020г.: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА
ГРАД
ДИМИТРОВГРАД
В
СИСТЕМАТА
НА
НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА
И
УТВЪРЖДАВАНЕТО
МУ КАТО ПАЗ~РЕН, ИНДУСТРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ГРАДСКИ
ЦЕНТЪР АКТИВНО УЧАСТВАЩ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИЦИАТИВИ
ПОДОБРЯВАЩИ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.
Главната цел на ИПГВР на гр. Димитровград
отчита ключови области в
развитието на града в периода до 2020 г. Те са насочени към постигане на интегрирано
секторно и пространствено
развитие, което ще се отрази .положително върху
развитието на общинския' център в икономически, социален и териториален аспект.
Ефектите от него трябва да се отразят. косвено върху условията на живот и пазарния
потенциал на територията на цялата община и респективно всички населени места.
Настоящият проект' се изпълнява в съответствие с приоритетите на схемата за
безвъзмездна финансова помощ: BG161 РОО01/5-03/201 3/ "Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 11". Проектът се осъществява по линия
на Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3: ,;Изграждане на капацитет на
бенефициентите на ОПРР", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-201 3г.
Въз основа на представената от Община Димитровград
информация и на
направената справка се установи, че площите визирани от интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на град Димитровград 2014-2020 не попадат в
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,
както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост
до площите предмет на плана е защитена зона BG0000578 "Река Марица" за опазване
на природните местообитания, приета от МС с Решение NQ 1221О2.03.2007г. Съгласно
представената информация, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
на град Димитровград се разработва за територията на града.
ИПГВР на гр. Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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
2

зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 7з1 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от
30.11 ..2012 г.) и подлежи на процедура по] оценка съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на горе цитираните аащигени зони по реда на чл.31, ал.4, във
връзка с чл.З1, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена
през процедурата по Екологична оценка.
МОТИВИ:

ипгвр

1.
на гр. Димитровград
се изготвя в съответствие
с националното
и
европейско законодателство в областта на околната среда.
2.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Димитровград е
основен документ за развитие на града за периода до 2020г., който в значителна степен
ще определи възможностите за ползване на средства от Оперативните програми 20142020 г. за развитието на града. С помощта на
се търси подкрепа за реализиране
на важните стратегически цели за градско развитие, които най-общо могат да бъдат
формулирани като:
• Подобрено състояние на техническата инфраструктура;
• Повишена енергийна ефективност в жилищния и пубпичния сектор;
• Повишено качество на масовия обществен пътнически транспорт;
• Създадени възможности за развитие на устойчива лична транспортна мобилност;
• Повишено качество на услугите в обласпа на здравеопазването,
социалните
: грижи, образованието, културата, спорта; .
• Повишена лична и обществена сигурност на населението;
• Подобрено състояние на физическата градска среда и на качеството на живот;
• Подобрено състояние на градската околнасреда:
• Създадена
благоприятна
среда
за опазване,
развитие
и повишаване
популярноспа
на културно-историческото
наследство и успешно реализирани
инвестиционни инициативи;
,
• Подобрени позиции и повишена КОНI<}(~ентоспособност на местната икономика;
• Повишена
инвестиционна
привлекателност
на територията
и успешно
реализирани публично-частни партньорства:
• Подобрени възможности-аа професионална квалификация на човешките ресурси,
повишен стандарт на труд; ,
:
'
• Повишен капацитет на местната администрация в управлението на проекти за
иНтегрирано градско развитие;
I
• Подобрени стойности на показателите] характеризиращи качеството и стандарта
на живот на хората.
I
'
з.
Планът ще определи къде да бъдат финансирани конкретни инвестиционни
проекти, насочени към определени градски пермтории/зони.райони. към физическото им
обновяване и благоустройство, за да се създаде привлекателна градска среда, която на
свой: ред да привлича бъдещи инвестициЙ,
да
подобри услугите и да доведе до
'1
'
допълнително развитие.
'
4.
Целите и приоритетите на плана саl в синхрон с целите и приоритетите на
стратегията на Европейския Съюз "Европа i,2 020'" Н,ацио,налната програма за реформи
(2011-2015
г.) и Националната
програма България 2020, както и плановите и
стратегически документи за регионално и градоко развитие.
5. ~ В настоящия вариант на
за В9яка от групите за въздействие са описани
деиности, които ще допринесат за постигане ~a целта на съответната група.
6.
Сред дейностите има и такива, от които ще произтекат конкретни инвестиционни
предложения, които биха могли да 'бъдат от~есени към позициите на Приложение 2
от ЗООС и/или да имат значително (положително или отрицателно) въздействие върху
околната среда. Идентифицираните дейности са определени по групи на въздействие,
както следва:
:

ипгвр
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•
Зона с преобладаващ социален характер
Зоната обхваща: кв. "Христо Ботев", кв. "Славянски" и кв. .Габера" с граници:
"Панорамен път" /от кръстовището с ~ул "Зти~арт" д~ кръстов~.щето с ул."Веслец"/; .'y1l.
"Веслец" /от кръстовището с .Панорамен път до ул. Бузлуджа /; ул. "Подп.Калитин /от
кръстовището с ул."Бузлуджа" до улl."1ви маЙ"/;ул. ,,1вимай /от ул."Подп.Калитин" до
кръстовището с бул. ,,3ти март"/; ЖП rреал /от бул."3ти M~PT"до строителните гра.~ици
на Димитровград, включително часп от парк "Вапцаров /;ул. .Шандор Петьофи /до
ул.Хасковска? включително квартал j"Габера" /;строителни
граници на Димитровград
до ,,панорамен лът". Площ 205,04~~. Население -12914 жители. Характеристика:
градска територия с преобладаващи ~~лищни функции.
•
Зона с потенциал за икономическо развитие
.
Зоната обхваща "Северна промишлена зона" с граници: ЖП ареал; терените на пазара;
терените западно от бул. "Ст.Стамбоrjов"/до строителните граници на Димитровград/ до
моста на р.Марица; терените северно от р. Марица до жп ареала; терените между жп
ареала .•бул."Съединение" и жилищна~а зона на кв. Марийно; промишлените терени на
юг от кв. Марийно / до строителните граници на Димитровград вкл. терена на завод
.Вупкан? и промишлените терени северно от бул .."Съединение" /до жилищните терени
на кв. "Вулкан" и кв."МариЙно"/. Площ 229,66ха. Характеристика: градска територия с
преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес.
Зона на публични функции с висока обществена значимост
Зоната обхваща: "ЦЕНТРАЛНА
ГP~A.дcКA ЧАСТ" с граници: .бул. ,Д.Благоев"от
Централна пешеходна зона до кръстовището с бул."Стефан Стамболов" включително
терена на спортната
зала и KB~"KaMeHeц"/; бул "Ст.Стамболов"/
включително
кв."Каменец" до моста нар.Марица/; I крайбрежието на река Марица /до ул."Простор"/;
ул."Простор";
ул."Ц.
Царковски";1
ул."Васил
Левски"
ул. "Ангел
Кънчев"
;бул."Г.С.Раковски"; бул."Д.Благоев •. /до жп ареала/ ЖП ареал; бул."Д.Благоев" до
Централна пешеходна зона. Площ 341, 11ха. Население -19145жители. Характеристика:
Зона с налична концентрация на функции с публичен характер с висока обществена
значимост, с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции.
7.
На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената
информация, предвид характера и местоположението на ипг.ВР на гр. Димитровград и
въз основа на критериите по ЧЛ.16 отjнея, е направена преценка на вероятната степен
на отрицателно въздействие, СПОРЕ1Д която планът, няма вероятност
да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове предмет на: опазване в горе-цитираната близко разположена
защитена зона поради следните мотиви:
ИПГВР е свързан с планове и програми, които имат отношение и задават рамка
за развитие и устройство на територията на гр. Димитровград, в тази връзка: не се
очаква ИПГВР да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитените
зони, до фрагментация и прекъсване на биокоридорните
връзки от значение за
видовете предмет на опазване в зоните, до кумулативно въздействие със значителен
ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, като
резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми,
проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер, както и до генериране
на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително
отрицателно въздействие, включително значително безпокойство върху предмета и
целите на опазване в защитените зони.
8.
Реализацията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.
Димитровград не е с трансгранично въздействие върху окопната среда.
9.
В хода на проведената процедура
за преценяване на необходимостта от ЕО не
.
I
са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за
I
плана.
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО

НА ПЛАНА:

!

1.
Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от
ИПГВР за гр. Димитровград, попадащи в обхвата на Приложение NQ1 и NQ2 КЪМ ЗООС
или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да
бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при
съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията
и мерките, разписани в решението/становището.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение
на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността.
съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при
които
е било издадено
настоящото
решение,
възложителят/новият
възложител трябва да уведоми риос.в - Хасково до 14 дни след настъпване на
измененията.
Заинтересованите
лица
могат
да. обжалват
решението
по
Административноnроцесуалния
кодекс, чрез Директора на риосв
пред Министъра на Околната среда и водите в 14-дневен срок.

-

реда на
Хасково,

/-}

1

инж.Д.Илиев
~/;
Директор на pe~'~~a
инс
околната сред~и/во.hИте-Х

Дата: 17.08.2015 г.
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