
Днес, 26.11.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково уведомление за 

изготвяне на план/програма за „Изменение на ПУП за УПИ I, кв. 5 по плана на гр. 

Хасково“ от Община Хасково, РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Изменението на плана за регулация се извършва във връзка с инвестиционното 

намерение на община Хасково за разширение на Централния гробищен парк в гр. 

Хасково. Съществуващият гробищен парк обхваща поземлени имоти с идентификатор 

77195.705.825 и 77195.705.824 по КККР на гр. Хасково. Разширението на гробищния 

парк се отнася до намиращия се между тях поземлен имот с идентификатор 

77195.705.227 (полски път) и съседният им поземлен имот с идентификатор 

77195.102.8, разположен непосредствено на север. Направените предпроектни 

проучвания предвиждат разширението да стане в северна посока от съществуващите 

гробища. Разработката включва поземлен имот с идентификатор 77195.102.8, тъй като 

представлява частна общинска собственост и сравнително не е обременен от 

техническа инфраструктура, каквито са съседните му поземлени имоти на изток. 

Поземлен имот с идентификатор 77195.705.224 е разположен между двата имота на 

съществуващите гробища и нарушава целостта на парка. 

Достъпът ще бъде от организираната алейна мрежа в гробищния парк    

Тъй като поземлените имоти включени в ПУП-ПР са земеделска територия е 

необходимо провеждане на процедура по промяна предназначението на земята и 

включване на имотите в строителните граници на гр. Хасково.  

Подробният устройствен план ще включва изменение на действащия ПУП за 

УПИ I в кв. 5 с урегулиране на новите територии. 

Интервенцията върху терена ще се изразява в почистване и подравняване.  

На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО изменението на ПУП за УПИ I, 

кв. 5 по плана на гр. Хасково подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, т. 2 от 

Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от 

териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет е директора 

на РИОСВ - Хасково. 

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 УПИ I в кв. 5 – включващ разширение с имоти с № 

77195.705.224 и №77195.102.8 в които ще се реализира ИП не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата 

на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Близко разположена е ЗЗ BG 

0001031 „Родопи Средни” опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

Така заявеното изменение на ПУП за УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Хасково 

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. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 25.11.2021 г./ 


