
Представено от Община Харманли уведомление за инвестиционно предложение 
за „Разширение на гробищен парк на град Харманли“ в поземлени имоти с 
идентификатор 77181.14.732, 77181.14.213, 77181.14.210, 77181.14.243, 77181.14.224, 
77181.14.222, 77181.14.555, 77181.14.553, 77181.14.104, 77181.14.216, 77181.14.218, 
77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 77181.14.223, 77181.14.236, 77181.14.237, 
77181.14.242, 77181.14.551, 77181.14.570, 77181.14.573, 77181.14.726 по КККР на гр. 
Харманли 
 

Във връзка с представено от Община Харманли уведомление за инвестиционно 
предложение за „Разширение на гробищен парк на град Харманли“ в поземлени имоти 
с идентификатор 77181.14.732, 77181.14.213, 77181.14.210, 77181.14.243, 
77181.14.224, 77181.14.222, 77181.14.555, 77181.14.553, 77181.14.104, 77181.14.216, 
77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 77181.14.223, 77181.14.236, 
77181.14.237, 77181.14.242, 77181.14.551, 77181.14.570, 77181.14.573, 77181.14.726 по 
КККР на гр. Харманли 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 Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС):  

С инвестиционното предложение се предвижда разширение на гробищен парк 
на град Харманли в поземлени имоти с идентификатор 77181.14.732, 77181.14.213, 
77181.14.210, 77181.14.243, 77181.14.224, 77181.14.222, 77181.14.555, 77181.14.553, 
77181.14.104, 77181.14.216, 77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 
77181.14.223, 77181.14.236, 77181.14.237, 77181.14.242, 77181.14.551, 77181.14.570, 
77181.14.573, 77181.14.726 по КККР на гр. Харманли. Предложението включва 
изграждане на алеи и гробищни места съгласно нормите за изграждане на гробищни 
паркове. Към съществуващия гробищен парк на града ще се включат нови терени 
обхващащи горе цитираните поземлени имоти, с разширението не се предвижда 
изграждане на нови сгради, свързани с погребални ритуали. 

Инвестиционното предложение представлява разширение или изменение на 
обект по Приложение № 2 на ЗООС, като самостоятелно попада в обхвата на т. 12, 
буква „д“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
312(3)/12.12.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на условието посочено в 
становището. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имоти с идентификатор 77181.14.732, 77181.14.213, 
77181.14.210, 77181.14.243, 77181.14.224, 77181.14.222, 77181.14.555, 77181.14.553, 
77181.14.104, 77181.14.216, 77181.14.218, 77181.14.219, 77181.14.220, 77181.14.221, 
77181.14.223, 77181.14.236, 77181.14.237, 77181.14.242, 77181.14.551, 77181.14.570, 
77181.14.573, 77181.14.726 по КККР на гр. Харманли, в които се предвижда 
разширение на гробищния парк на гр. Харманли 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 разположени до 
имотите предмет на инвестиционното предложение са защитени зони BG0000578 



„Река Марица” и BG0001034 „Остър камък”, приети от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.      

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 
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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, 
ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.   

 
Копие на писмото е изпратено до Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район” 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.12.2019 г./ 


