
 

Представено от община Крумовград уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на мюсюлмански гробищен парк в поземлени имоти с №0011015, №0011014, 

№0011422, №0011013, землище с. Овчари, община Крумовград“. 

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

1013/20.10.2016г. 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. 12 от 12.02.2016г., в сила 

от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на мюсюлмански гробищен парк за 

жителите на кв. „Изгрев” и гр. Крумовград. Имотите, които ще послужат за изграждането на 

гробищния парк са частна общинска собственост с акт №10508/18.07.2016г., акт 

№10506/18.07.2016г., акт №10507/18.07.2016г., акт №10505/18.07.2016г. 

ПИ с кад. № 011013 в землището на с. Овчари е с площ 0,432 дка, с начин на трайно 

ползване: ливада, в местността „Къшла”; ПИ с кад. № 011422 в землището на с. Овчари е с 

площ 3,551 дка, с начин на трайно ползване: нива, в местността „Къшла”; ПИ с кад. № 011014 в 

землището на с. Овчари е с площ 0,426 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в 

местността „Къшла”; ПИ с кад. № 011015 в землището на с. Овчари е с площ 5,198 дка, с начин 

на трайно ползване: пасище, мера, в местността „Дере тарла”. За поземлените имоти с кад. № 

011014 и кад. № 011015, с начин на трайно ползване: пасище, мера, общинска администрация 

Крумовград е предприела действия за промяна предназначението на имотите, съгласно 

разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи. Също така има изразено 

предварително съгласие на Общински съвет Крумовград за промяна предназначението на двата 

горецитирани имота, за изграждане на гробищен парк. Предвижда се гробищния парк да бъде 

ограден с оградна мрежа и бетонови колове и да бъде обособен вход. До обекта на 

инвестиционното предложение има изградени съществуващи селскостопански пътища. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат 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: 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотите, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попадат 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 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. 

Инвестиционното предложение 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 зони и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните близко разположени защитени зони 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 на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Овчари. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 04.11.2016г./ 


