
Представено от ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Разширение на гробищен парк в гр. Симеоновград, община 
Симеоновград, обл. Хасково” 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк в гр. Симеоновград, 
община Симеоновград, обл. Хасково”, 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, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 

Гробищният парк на гр. Симеоновград е разположен в ПИ № 000269 по картата 
на възстановената собственост на землището на гр. Симеоновград, който е с изчерпан 
капацитет, което налага неговото разширяване. С разширяването се очаква да бъдат 
засегнати 15,764 дка земеделски земи. Ще се използва съществуваща транспортна 
връзка с гр. Симеоновград. Не се предвижда да се извършват изкопни работи, освен за 
погребения. Не се предвижда да се използва и взривове. При реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъдат извършени дейности, които ще се предвидят 
с инвестиционния проект, по ограждане на разширената площадка, оформяне на алеи 
и гробищни парцели. При експлоатацията на гробищата ще се извършват поддържащи 
дейности, свързвани с почистването на гробищните места и алеи и подрязване на 
съществуващата дървесна растителност. Площадката предназначена за разширяване 
на гробищния парк се намира в поземлен имот с № 000268 с площ 10,064 дка и Акт за 
общинска собственост № 2160 и поземлен имот с № 110004 с площ 5,700 дка и Акт за 
общинска собственост 1076, в местността „Широката поляна” в землището на гр. 
Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно 
предложение, включено в приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на 
самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 може да се допусне 
извършването само на една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, като в 
случая се допуска да е процедурата по преценяване необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект по 
Приложение № 2 от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия 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 (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената 
справка се установи, че имот № 110004, с площ 5,700 дка, НТП нива и имот № 000268, 
с площ 10,064, НТП пасище, мера в землището на гр. Симеоновград, в който се 
предвижда разширение на гробищен парк не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е 
защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 
г. 

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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 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 цитираната защитена 
зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие. 

 
 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 27.12.2016 г./ 


