
 
Представено от наследници на М. Ходжев уведомление за инвестиционно предложение за 

Разширение на гробищен парк с идентификатор № 80090.21.14 по КККР на с. Чакаларово, общ. 

Кирково в поземлени имоти с №№ 20777.13.90 и № 20777.13.226 в землището на село Джерово, 

общ. Кирково 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 

ПД - 1200/02.09.2020г., относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към 

уведомлението с вх. № ПД - 1200(10)/17.11.2020г. 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 гробищен парк с идентификатор № 

80090.21.14 по КККР на село Чакаларово, общ. Кирково – публична общинска собственост, съгласно акт 

№ 135/04.04.2017г. Гробищния парк е съществуващо гробище с изчерпан капацитет, което налага 

неговото разширение. С разширението се очаква да бъдат засегнати поземлени имоти с № 20777.13.90 и 

№ 20777.13.266 по КККР на село Джерово, общ. Кирково, горска територия. Имотите, обект на ИП 

граничат и са в непосредствена близост до съществуващия парк. С Решение № 53-I-1 от 25.02.2020г., 

РДГ- Кърджали съгласува промяна предназначението на гореописаните поземлените имоти (горска 

територия) за изграждане на гробищен парк в землището на село Джерово.  

Със Заповед № РД-10-303/02.07.2020г. на кмета на община Кирково има одобрен Подробен 

устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 20777.13.90 и 

20777.13.266 с. Джерово, с цел промяна предназначението на имотите за разширение на гробищния 

парк, представляващ ПИ № 80090.21.14 на село Чакаларово, като за имотите се предвижда отреждане за 

гробищен парк в озеленена устройствена зона „Оз“. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 

относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 

становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“ с изх. № ПУ-01-759(3)/27.11.2020г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка 

на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. Копие на писмо с изх. ПУ-01-

759(3)/27.11.2020г. на Директора на БД ИБР е предоставено на възложителя за сведение.  

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект по Приложение 2 от ЗООС, 

като самостоятелно попада в обхвата на т. 12, буква „д“ от Приложение 2 на 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 с идентификатор 20777.13.90 и 20777.13.266 по КК на с. Джерово, общ. Кирково, за които се 

предвижда да бъдат включени като разширение на гробищен парк с идентификатор 80090.21.14 по КК 

на с. Чакаларово 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 до 

имотите е разположена защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 1400 м.). 

Така заявено 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 цитираната защитена зона по реда на 

чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Кирково, кметство с. Чакаларово, кмество с. Джерово и 

БД „Източнобеломорски район“ Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 30.11.2020 г./ 


