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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 38 - ПР / 2015г. 
 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда 

 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, 
ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във 
връзка с ал. 3 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 (Наредбата 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС  
 
 

Р Е Ш И Х  
 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Изграждане 
на нов гробищен парк на гр.Маджарово” в имот №000361 землище на гр.Маджарово, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: Община Маджарово, град Маджарово, ул.”Петър Ангелов” №1, ЕИК 000903693  
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов гробищен парк на гр.Маджарово в землището на 
гр.Маджарово, община Маджарово, с цел осигуряване места за покойници на жители на гр.Маджарово. Предвижда 
се изграждане на около 302 броя гробищни места. Предвижда се изграждането на следните съоражения и сгради в 
имота: ограда, дървен навес, тоалетна,  чешма, паркинг. Застроена площ в имота 45,83кв.м.  
Имота предвиден за реализация на инвестиционното предложение е собственост на община Маджарово, с Акт № 
576 от 16.10.2014 г. – частна общинска собственост, имот с кадастрален № 000361, площ 2,228 дка.землище на 
гр.Маджарово. Инвестиционното предложение изграждането на „Нов гробищен парк в ПИ№000361”  в землището на 
гр.Маджарово е определян като обект от първостепенно значение с Решение №181/20.03.2014г. на Общински 
съвет-Маджарово.  
Предвижда се изграждане на нов водопровод като захранването с вода ще се осъществява от водопроводната 
мрежа на гр.Маджарово по проектно трасе на водопровода с обща дължина 203,90м., от който 163,80 м. попадат в 
КВС по съществуващ полски път, а останалите 95,31м. в регулацията на града/улица/, изгражда се нов подземен 
електропровод като захранването с ел.енергия ще се осъществява от стълб  22 от ВЛ ННот КК 8 бл Маджарово, по 
проектно трасе на ел кабела с обща дължина -253,44м, от които 158,13м попадат в КВС по съществуващ полски път 
, а останалите 95,31м в регулацията на града/улица/. Изграждането на обекта включително подземните 
електропровод и водопровод се извършва в имоти общинска собственост. 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот № 
000361, НТП изоставена нива, площ 2,228 дка, землище гр.Маджарово, в които се предвижда изграждане на нов 
гробищен парк, както и имот № 000358 (НТП полски път) и имот № 256 (второстепенна улица), през които ще 
преминават кабелна линия за ел.захранване и водопровод  не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитани. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 
. 
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На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и 
местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена 
преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 
изграждане на нов гробищен парк в имот № 000361, НТП изоставена нива, площ 2,228 дка, землище гр. Маджарово 
и дейностите свързани с него, няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 12, буква „д“) на ЗООС и на основание 
чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение. 
 
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, 
мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани 
отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 
инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов гробищен парк на гр.Маджарово в 
землището на гр.Маджарово, община Маджарово, с цел осигуряване места за покойници на жители на 
гр.Маджарово. Предвижда се обособяване на около 302 броя гробищни места, както и изграждането на 
следните съоражения и сгради в имота: ограда, дървен навес, тоалетна,  чешма, паркинг. Застроена площ 
в имота 45,83кв.м.  

2. Предвижда се изграждането на гробни места и използване на имота единствено по предназначение. Не се 
предвижда изграждане на костници или урнови стени. 

3. Не се предвижда промяна или изграждане на нова/допълнителна пътна инфраструктура. Не се предвиждат 
дейности по закриване, възстановяване и последващо използване. 

4. Предвижда се по границите на имота да бъде изградена ограда от мрежа и колове. Характерът на 
застрояването ще бъде ниско и свободно. Предвидена е 80 % плътност на застрояването и 20 % площ за 
озеленяване. 

5. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт и замърсяване 
компонентите на околната среда. 

6. Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на 
производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.  

7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да 
настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

 

II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, 
относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси в района: 

1. Имот с кадастрален № 000361, площ 2,228 дка., в землище на гр.Маджарово, община Маджарово. Имота е 
собственост на възложителя според Акт № 576 от 16.10.2014 г. – частна общинска собственост. 

2. Предвиденият имот не попада в Санитарно-охранителни зони на регламентирани питейно-битови и 
минерални водоизточници, не граничи с повърхностни водни обекти. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползването и почвите в района.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 
III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитани  

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко 
защитените зони, поради следните мотиви: 

 предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение дейности, при 
реализирането им не се очаква увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на 
опазване в BG0001032 „Родопи Източни”; 
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 инвестиционното предложение ще се реализира на приблизително 150м. от регулационната граница на 
гр.Маджарово, поради което не се очаква да доведе до увеличаване степента на фрагментация и 
прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни”; 

 очаква се генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и количества шум и 
отпадъци да не надвишават значително същите съм момента, поради което няма да доведат до значително 
отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите 
на опазване в защитената зона, в която попада; 

 не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, в която попада, 
като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционно предложения със сходен характер. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 

включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез 

съобщение на табло в община Маджарово от 14.04.2015г. 
2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 

община Маджарово в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 
 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната 
среда 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 инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
 
Дата: 18.05.2015г. 


