
 

Представено от ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД уведомление за инвестиционно 

предложение за разширение на гробищен парк в имоти с №№ 025016, 02530, 025082, 

025095, 025096, разположени в землището на град Ивайловград, общ. Ивайловград  

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 392/25.04.2018г., относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към 

уведомлението с вх. № ПД-392(6)/29.03.2019г 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: 

Целта на инвестиционното предложение е разширение на гробищния парк на кв. „Лъджа“, 

град Ивайловград, който е разположен в ПИ № 000253. Гробищния парк е съществуващо 

гробище с изчерпан капацитет, което налага неговото разширение. С разширението се очаква да 

бъдат засегнати поземлени имоти с №№ 025016, 02530, 025082, 025095, 025096 в землището на 

град Ивайловград. Предвижда се изграждане на ритуална зала, урнова стена, тоалетна, чешма, 

поставяне на кошчета, съдове за цветя и венци, 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. 

Водовземането ще се извършва от предвидената за изграждане чешма. Захранването на 

чешмата ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа от ул. „Армира“. 

Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. 

Предвид получено в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите 

(ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-281(2)/08.04.2019г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 

постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в 

становището. 

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект по Приложение 2 от 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имоти №№ 025016, 025030, 025082, 025095, 025096 в землището на гр. 

Ивайловград, в който се предвижда разширяване 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 до 

инвестиционното предложение е защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета 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 11.09.2007г., посл. 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.  

 

Копие на писмото е изпратено до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 10.04.2019 г./ 


