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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 ПР/2017 г. 
 

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

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 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 (Наредбата за ОС), въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 
от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ-Хасково  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Разширение на гробищен парк в гр. Симеоновград, община Симеоновград, 
област Хасково”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 
възложител: Община Симеоновград  

местоположение: имоти с №№ 000268 и 110004, местност „Широката поляна“, землище на град 
Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е свързано с разширение на гробищния парк на град 
Симеоновград. Гробищният парк 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 съществуващата транспортна връзка с гр. Симеоновград. Не се 
предвижда да се извършват изкопни работи, освен за погребения. 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. 

 
Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение 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. 
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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 които се предвижда разширение на 
гробищен парк не попадат 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. 

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 няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона 
BG0000578 „Река Марица”. 

 
М О Т И В И: 

 
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. Инвестиционното предложение е свързано с разширение на гробищния парк на град 
Симеоновград. 

2. Дейностите предвидени по реализирането на ИП са подравняване на терена и 
поставяне на оградна мрежа. 

3. Няма разглеждани други алтернативи, тъй като само имотите определени за 
инвестиционното предложение са общинска собственост в съседство до съществуващия 
гробищен парк. 

4. Отпадъците, образувани по време на реализацията на инвестиционното 
предложение и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите 
на Закона за управление на отпадъците. 

5. Експлоатацията на обекта не води до отделяне и натрупване на производствени и 
опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.  

6. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване на акустичен 
дискомфорт и замърсяване 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. Площадката предназначена за разширяване на гробищния парк се намира в 
землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, в поземлен имот с № 
000268 с площ 10,064 дка и поземлен имот с № 110004 с площ 5,700 дка намиращи се в 
местността „Широката поляна”. Имотите са собственост на Община Симеоновград. 

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

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

 



 3

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

1. Предвид, характеристиките на инвестиционното предложение, не се очаква 
реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близко разположената защитената зона, както и до увеличаване 
степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в нея.  

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

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
близко разположената защитена зона. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

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

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-85#1/20.01.2017 г. РЗИ – Хасково счита, че не се 
предполага риск за здравето на населението при реализиране на инвестиционното 
предложение. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община 
Симеоновград, като възложител е уведомила засегната общественост за своето 
инвестиционно предложение. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез поставяне на 
съобщение на интернет страницата си и на информационното табло в сградата на Община 
Симеоновград, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища.  

 
До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 

жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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 осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 
 
 
 

Дата: 30.01.2017 г. 
 
 
 


