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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 7 ПР / 2012г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Р Е Ш И Х 
 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.)  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: “Разширение на гробищен парк” в поземлен имот 
000126, с площ 2.043 дка в землище на с. Звънарка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитени зони и човешкото здраве. 

възложител: Община Крумовград, пл. „България” №5, Област Кърджали 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 
Инвестиционното предложение предвижда разширение на гробищен парк 

намиращ се в махала Козино, село Звънарка, общ. Крумовград. За целта ще се усвои 
имот с № 000126, който е съседен на съществуващия гробищен парк и е собственост 
на Общинска администрация гр. Крумовград по акт № 4649 от 03.09.2011г. за частна 
общинска собственост. В проекта е предвидено обособяване на пешеходна алея с 
широчина 3м, като около нея ще се засади висока дървестна растителност. 
Предвижда се и подходяща ограда.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на 
Закона за опазване на околната среда (т.12, д) и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 

Имотът, който ще послужи за реализацията на ИП не попада в защитени 
територии по Закона за защитените територии и не попада в защитени зони по Натура 
2000. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ „Родопи Източни” с код BG 
0001032 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 
№ 122/02.03.2007г. и ЗЗ „Крумовица” с код BG 0002012 за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. 
Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и 
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същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящото решение.  

 

МОТИВИ: 
 

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 

замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

 Инвестиционното предложение се налага от необходимостта за 
разширяване на гробищния парк на село Звънарка. Имота, който ще 
послужи за тази цел е собственост на Община Крумовград.  

 Общата площ на имота е 2043 кв.м., пешеходната алея ще бъде 160 кв.м, а 
гробищния парк ще се разпростира на площ от 1883 кв.м. 

 В проекта е предвидена пешеходна алея с широчина 3м, като около нея се 
предвижда засаждане на висока дървесна растителност. Предвижда се и 
подходяща ограда..  

 За обекта не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. 
Транспортният достъп до гробищния парк ще се осъществява по 
съществуващ полски път.  

 Кумулативно въздействие от реализиране на инвестиционното предложение 
не се очаква, предвид факта, че в РИОСВ-Хасково не са постъпвали други 
сходни инвестиционни предложения за разглеждания район.  

 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват 
до съответните депа определени от община Крумовград.  

 При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда 
строителство, не се очаква възникване на дискомфорт за околната среда и 
риск от инциденти. 

 

II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството 

и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 000126 – 
с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ от 2.043 дка, 
общинска собственост, в местността „Къшла”, землище на с. Звънарка, общ. 
Крумовград, обл. Кърджали. 

 Имота, който ще послужи за разширение на гробищния парк е собственост 
на Общинска администрация гр. Крумовград по акт № 4649 от 03.09.2011г. 
за частна общинска собственост.  

 Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради 
което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

 В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква 
въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси в района. 

 

III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
Преценката по чл.15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено 

отрицателно въздействие на ИП върху близко разположените ЗЗ „Родопи Източни” с 
код BG 0001032 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 
№ 122/02.03.2007г. и ЗЗ „Крумовица” с код BG 0002012 за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г. поради следните мотиви: 

 ИП включва изграждане на гробищен парк в имот №000126, с площ 2,043 
дка,  в землището на  с.Звънарка, общ.Крумовград. Имота е в съседство със 
съществуващ гробищен парк и ще представлява естествено разширение на 
същия.  

 Строителството и експлоатацията на обекта- предмет на ИП не са свързани 
с производството на вредни емисии. Генерираните отпадъци ще се 
почистват чрез организираното общинско сметосъбиране. 
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 ИП не предвижда използването на природни ресурси от района на 
дейността. 

 Липсват възможни кумулативни въздействия с други инвестиционни 
предложения.  

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ. ИП не е в обхвата на защитени 
зони по Натура 2000 и характера му не предполага отрицателно 
въздействие върху близко разположените защитени зони или техни ключови 
елементи, както и отнемане на площи от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове, безпокойство или унищожаване на 
видове и популациите им. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на разширяване на 
гробищния парк на село Звънарка, е ограничен и локален в рамките на 
разглеждания имот с № 000126. 

 Теренът, предвиден за реализация на намерението е определен  и е с по-
голяма площ от необходимото, поради което не се налага ползване на други 
терени и земеделски земи. 

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, 
минералното разнообразие и природните обекти в района. 

 Не се предполага риск за здравето на населението, съгласно становище с 
изх. № 57/13.01.2012г. на Регионална здравна инспекция Кърджали.   

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага 
трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и 
местоположението на площадката спрямо границите на Република 
България. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 Възложителят е уведомил писмено кмета на с. Звънарка с писмо вх. № 10-
00-290/20.12.2011г., а засегнатото население е уведомено, чрез публикация 
във вестник „Нов живот” от 20.12.2011г. Към момента на представяне на 
документацията в РИОСВ - Хасково не са изразени устно или депозирани 
писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение.  

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона 

за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови 

нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на 

някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – 

дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 

Дата: 23.01.2012г. 


