
 
Представено от ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД уведомление за инвестиционно 

предложение за разширение на гробищен парк в ПИ № 000319 в землището на град 
Момчилград, обл. Кърджали 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 
129/15.02.2018г., 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е разширение на гробищния парк на град 
Момчилград в ПИ № 000319. Гробищния парк е съществуващо мюсюлманско гробище с 
изчерпан капацитет, което налага неговото разширение. Предвижда се изработване на ПУП-
ПЗ за ПИ № 000319 в землището на гр. Момчилград, обл. Кърджали за гробищен парк. С 
разширението се очаква да бъдат засегнати 3,259 дка горска територия. Имотът, обект на ИП 
е държавна частна собственост и граничи на северозапад със съществуващ горски път. Не се 
предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. При реализиране на ИП ще 
бъдат извършени дейности, свързани с ограждане на разширената площадка, оформяне на 
алеи и гробищни парцели. При експлоатацията на гробищата ще се извършват поддържащи 
дейности, свързани с почистването на гробищните места и алеи.  

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, какъвто е Вашият случай, може да се 
допусне извършване на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, като в случая 
допускаме 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. 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 имота в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада 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 - 
ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС 
за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с 
Решение № 122/02.03.2007г. 

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 (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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната 
защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Момчилград. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 19.02.2018 г./ 


