
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в 

сила от 12.04.2019 г.) 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

 

1  Информация за контакт с възложителя: 

1.   Община Стрелча, пл. „Дружба” №2 

      Георги Кирилов Павлов - кмет 

2.   Пълен пощенски адрес:    област Пазарджик,  гр. Стрелча,  пл. „Дружба” №2 

3.   Телефон, факс и e-mail.     03532/20-20;       kmet.strelcha@gmail.com или 

strelcha11@mail.bg  

4.   Лице за контакти:   

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

Община Стрелча има следното инвестиционно предложение: за обект:  

Разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча, община Стрелча 

Поради изчерпване на капацитета на съществуващ Гробищен парк в гр. 

Стрелча се разширява същия, като се обособяват 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 

384 /за гробищен парк и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/ чрез 

отнемане на площи и промяна предназначението на части от съседните имоти - 

ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, 

ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в 

местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча. 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното намерение предвижда усвояване на част от съседните имоти 

и образуване на 2 броя нови УПИ за разширение на съществуващия гробищен 

парк в гр. Стрелча с оглед изграждане на допълнителни погребни места във 

връзка с нуждите на населеното място. 

Целта е  да се обособят 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 384/за гробищен парк 

и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/ за сметка на ПИ 69835.32.384, 

ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 

69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността 

„Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча,  

      Проблемът с крайно намалелия брой на свободни гробни места в 

Гробищния парк на гр. Стрелча поставя въпроса за вземане на спешни мерки за 

неговото разширение, в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

 

   

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

mailto:kmet.strelcha@gmail.com
mailto:strelcha11@mail.bg


Предложеното в разработката  разширение е в обхват ПИ 69835.32.384, ПИ 

69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 

69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността 

„Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча, одобрена със Заповед № РД-

18-407/10.06.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. 

      Поземлените имоти са разположени в непосредствена близост до 

застроителната граница на гр. Стрелча и съществуващия гробищен парк на 

града. 

      Включените в обхвата на разработката имоти са със следното описание: 

• Поземлен имот 69835.32.384, площ 1064 кв. м., вид собственост: Общинска  

публична – Акт № 78, том 9, вх. Рег. № 2071 от 30.09.2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Урбанизирана, НТП Гробищен парк; 

• Поземлен имот 69835.32.42, площ 1017 кв. м., вид собственост: Общинска  

частна – акт № 77, том 9, вх. рег. № 2070 от 30.09.2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.48, площ 1432 кв. м., вид собственост: Общинска  

частна – Акт № 122, том 9, вх. рег. № 2127 от 06.10. 2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Ливада; 

• Поземлен имот 69835.32.44, площ 737 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.45, площ 623 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: /, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835. 32.366, площ 593 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.367, площ 1000 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.47, площ 1262 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.383, площ 1643 кв. м., вид собственост: Общинска  

публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски и 

ведомствен път. 

       Целта на ПУП-ПРЗ е за сметка на ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 

69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части 

от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“  по КККР на 

землището на гр. Стрелча да се обособят 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 384/ за 

гробищен парк и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/. 

       От североизток и югоизток регулационните линии ще съвпадат със 

застроителната граница на гр. Стрелча, от север – регулационната линия да 

минава по имотната граница на ПИ 69835.32.42, от юг-по имотната граница на ПИ 

69835.32.47, ПИ 69835.32.367 и ПИ 69835.32.366. От запад регулационната линия да 

се отдръпне на 2 м. навътре от имотните граници на ПИ 69835.32.366, ПИ 

69835.32.45 и ПИ 69835.32.384 с цел бъдещо разширение на улицата. 

       Съгласно ОУП /Общ устройствен план/ на Община Стрелча, одобрен с 

Решение № 548 по Протокол № 45 от редовно заседание на 30.08.1918 г. на 

Общински съвет Стрелча, имотите попадат в устройствена зона „Оо“ 

/Обществено обслужване-Терени за гробищен парк/, с устройствени показатели: 

- Височина: макс. 7, 00 м. 

- Плътност на застрояване: макс. 80 % 

- Интензивност на застрояване: макс. 1.2 

- Озеленена площ: мин. 30% 



      С плана за застрояване се предвижда нискоетажно свързано застрояване между 

новопроектираните УПИ: УПИ І-42, 383, 384/за гробищен парк с площ 1837, 2 кв. 

м. и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/ с площ 5541,8 кв. м., както и 

със съществуващия УПИ ХІХ-/за гробищен парк/, кв. 117 б, по плана на гр. 

Стрелча. 

       За достъп  до новообособения гробищен парк ще се използва достъпът на 

съществуващия Гробищен парк в УПИ ХІХ-/гробищен парк/, кв. 117б и 

изградената в него алейна мрежа,  като същевременно се предвижда и достъп от 

Поземлен имот 69835.32.383/ НПТ за селскостопански, горски, ведомствен път/, 

както и чрез терен в застроителните граници на гр. Стрелча, до път ІІІ клас от 

републиканската пътна мрежа.  

Основната функция на гробищния парк е обособяване на гробищни места 

за съответното населено място. Поради естеството на обекта не може да се говори 

за производителност, принос и резултати. 

С разширението на гробищния парк ще се осигури възможност за 

задоволяване на настоящите потребности на града и естественото развитие във 

времето, без значителни инфраструктурни промени. Ще се обособят необходимите 

структурни единици на предвиждания терен в съответствие с нормативните 

изисквания. 

Няма да се използват повърхностни и подземни води и не се предвижда 

образуване на отпадъчни води. 

Експлоатацията и реализирането на ИП за разширение на гробищния парк 

не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързано с 

дейности, отделящи производствени отпадъчни води. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Реализацията на ИП и свързаният с него ПУП-ПРЗ за разширение на 

гробищен парк в землището на  гр. Стрелча не влиза в противоречие, 

недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени 

планове, обекти и дейности. 

Планът ще има основна връзка с одобрения и действащия ОУП на гр. 

Стрелча и не противоречи на предлаганите дейности, които ще се извършват в 

предвиждания урегулиран поземлен имот. 

До този момент разглежданата територия, предмет на устройствено 

планиране, не е била обект на инвестиционна инициатива – разглежданите имоти 

са в землището на гр. Стрелча, в близост до жилищната регулация, терените са 

предимно земеделска земя. 

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг 

план дейности. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

  Не се предвижда изграждане на водопровод и електропровод. Не се 

предвижда ползването на други природни ресурси. Инвестиционното предложение 

не е свързано с добив на природни ресурси. 

 



Инвестиционното предложение е съобразено с валидните за зоната 

устройствени параметри и начин на застрояване. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Отпадъците, които се формират от обекта, ще се събират и извозват от 

общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване. На площадката не се 

предвиждат дейности по износ/внос, преработка, обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци. Поради факта, че няма да се извършва 

производствена дейност, на площадката няма да бъдат формирани 

производствени отпадъци. Няма да се използват повърхностни и подземни води и 

не се предвижда образуване на отпадъчни води. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето 

на наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ в атмосферния въздух и 

води.  Предвид това се счита, че възможният дискомфорт по отношение на хората 

и околната среда в резултат на инвестиционното предложение е с отрицателно 

въздействие. Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване 

и/или дискомфорт на околната среда. 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни 

последици за околната среда и човешкото здраве.  

Не се очаква замърсяване на околната среда. По време на експлоатацията 

също не се очаква и замърсяване на атмосферния въздух. Смята се, че 

предвидената дейност, заложена в инвестиционното намерение няма да окаже 

негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.  

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или 

бедствия.  

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и 

безопасността по време на СМР и експлоатацията на съоръженията. Не е 

предвидено да се извършват взривни работи. При строителството и 

експлоатацията на обекта, риска от инциденти се състои в следното:  

- авария по време на строителство;  

- опасност от наводнения;  

- опасност от възникване на пожари;  

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 



Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на 

експлоатация не се ползват никакви природни ресурси.  

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т.12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното 

предложение , а имено: Разширение на съществуващ гробищен парк в гр. Стрелча  

са нулеви.  

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща 

експлоатация не се очаква въздействие върху:  

-битови нужди;  

 

лечебни или за хигиенни нужди;  

 

  

и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с 

обществено предназначение;  

 

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено 

няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Предложеното в разработката  разширение е в обхват ПИ 69835.32.384, ПИ 

69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 

69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността 

„Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча, одобрена със Заповед № РД-

18-407/10.06.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. 

      Поземлените имоти са разположени в непосредствена близост до 

застроителната граница на гр. Стрелча и съществуващия гробищен парк на 

града. 

      Включените в обхвата на разработката имоти са със следното описание: 

• Поземлен имот 69835.32.384, площ 1064 кв. м., вид собственост: Общинска  

публична – Акт № 78, том 9, вх. Рег. № 2071 от 30.09.2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Урбанизирана, НТП Гробищен парк; 

• Поземлен имот 69835.32.42, площ 1017 кв. м., вид собственост: Общинска  

частна – акт № 77, том 9, вх. рег. № 2070 от 30.09.2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.48, площ 1432 кв. м., вид собственост: Общинска  

частна – Акт № 122, том 9, вх. рег. № 2127 от 06.10. 2021 г. на СВ гр. Панагюрище, 

вид територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Ливада; 

• Поземлен имот 69835.32.44, площ 737 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.45, площ 623 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: /, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835. 32.366, площ 593 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 



• Поземлен имот 69835.32.367, площ 1000 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.47, площ 1262 кв. м., вид собственост: Частна, вид  

територия: Земеделска, категория на земята: 8, НТП Нива; 

• Поземлен имот 69835.32.383, площ 1643 кв. м., вид собственост: Общинска  

публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски и 

ведомствен път. 

 

2. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

Разширението на съществуващият гробищен парк ще осигури необходимите 

парцели за разполагане на починали жители, както и алейна мрежа, която както 

ще осигурява достъп до всяко гробно място, така и ще разделя условно гробищния 

парк на парцели, където ще са разположени гробните места.  

       Целта на ПУП-ПРЗ е за сметка на ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 

69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части 

от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“  по КККР на 

землището на гр. Стрелча да се обособят 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 384/за 

гробищен парк и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/. 

       От североизток и югоизток регулационните линии ще съвпадат със 

застроителната граница на гр. Стрелча, от север – регулационната линия да 

минава по имотната граница на ПИ 69835.32.42, от юг-по имотната граница на ПИ 

69835.32.47, ПИ 69835.32.367 и ПИ 69835.32.366. От запад регулационната линия да 

се отдръпне на 2 м. навътре от имотните граници на ПИ 69835.32.366, ПИ 

69835.32.45 и ПИ 69835.32.384 с цел бъдещо разширение на улицата. 

       Съгласно ОУП /Общ устройствен план/ на Община Стрелча, одобрен с 

Решение № 548 по Протокол № 45 от редовно заседание на 30.08.1918 г. на 

Общински съвет Стрелча, имотите попадат в устройствена зона „Оо“ 

/Обществено обслужване-Терени за гробищен парк/, с устройствени показатели: 

- Височина: макс. 7, 00 м. 

- Плътност на застрояване: макс. 80 % 

- Интензивност на застрояване: макс. 1.2 

- Озеленена площ: мин. 30% 

      С плана за застрояване се предвижда нискоетажно свързано застрояване между 

новопроектираните УПИ: УПИ І-42, 383, 384/за гробищен парк с площ 1837, 2 кв. 

м. и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/ с площ 5541,8 кв. м., както и 

със съществуващия УПИ ХІХ-/за гробищен парк/, кв. 117 б, по плана на гр. 

Стрелча. 

       За достъп  до новообособения гробищен парк ще се използва достъпът на 

съществуващия Гробищен парк в УПИ ХІХ-/гробищен парк/, кв. 117б и 

изградената в него алейна мрежа,  като същевременно се предвижда и достъп от 

Поземлен имот 69835.32.383/ НПТ за селскостопански, горски, ведомствен път/, 

както и чрез терен в застроителните граници на гр. Стрелча, до път ІІІ клас от 

републиканската пътна мрежа.  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 



За достъп  до новообособения гробищен парк ще се използва достъпът на 

съществуващия Гробищен парк в УПИ ХІХ-/гробищен парк/, кв. 117б и 

изградената в него алейна мрежа,  като същевременно се предвижда и достъп от 

Поземлен имот 69835.32.383/ НПТ за селскостопански, горски, ведомствен път/, 

както и чрез терен в застроителните граници на гр. Стрелча, до път ІІІ клас от 

републиканската пътна мрежа.  

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Програмата за реализация на ИП започва с процедурата за промяна 

предназначението на земята, изготвяне, съгласуване и одобряване на ПУП-ПРЗ. 

Имотите представляват земеделска земя. По време на експлоатацията 

упражняваните дейности ще представляват – ползване на обособеното разширение 

на гробищния парк по предназначение. Не се предвижда закриване на обекта и 

прекратяване на дейностите. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи за подобен 

тип строително-монтажни дейности 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Изготвянето на ПУП-ПРЗ за разширяване на съществуващия гробищен 

парк в  землището на  гр. Стрелча е необходимо поради изчерпване на капацитета 

на действащото гробище. Основната функция на гробищния парк е обособяване 

на гробищни места за съответното населено място. С разширението на гробищния 

парк ще се осигури възможност за задоволяване на настоящите потребности на 

града и естественото развитие във времето, без значителни инфраструктурни 

промени. Ще се обособят необходимите структурни единици на предвиждания 

терен в съответствие с нормативните изисквания. 

Изготвеният план е предназначен за провеждане на процедурите по смяна 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ. Реализацията и експлоатацията на плана ще включва следните  

основните изисквания: 

- обособяване на устройствена зона, съобразена с икономическите условия в 

страната; 

- запазване и доразвиване на съществуващата алейна мрежа и техническа 

инфраструктура; 

- съобразяване с имотните граници на собствениците на съседните имоти; 

- съобразяване действащите нормативни изисквания. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Приложени са ПУП-ПРЗ, показващ границите, където ще се реализира ИП. 



9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

За реализация на ИП е процедиран ПУП-ПРЗ за промяна предназначението 

на имотите. Терените, където ще се обособи ИП представляват- земеделска 

територия – ниви и ливада. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

Територията на ИП попада в обхвата на подземно водно тяло с код 

BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води- Западно и централнобалконски масив”. 

Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 

119, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите 

включена в раздел 3, т. 3,3,1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси 

на СОЗ.  ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код 

BG3MA700R220  река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливането на 

река Стрелчанска Луда Яна. ИП не попада в зони за защита на водите по чл 119а, 

ал.1, т.5 от ЗВ. ИП се намира извън определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения в ИБР. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Няма други дейности, свързани с ИП. 

Реализацията на ИП ще осигури ефективно протичане на дейността, при 

свеждане до минимум отрицателните въздействия върху околната среда. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Решение за промяна предназначението на земята от земеделски територии с 

НТП – „нива”  и „ливада”  в територии за неземеделски нужди с НТП – 

„гробище”. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

За достъп  до новообособения гробищен парк ще се използва достъпът на 

съществуващия Гробищен парк в УПИ ХІХ-/гробищен парк/, кв. 117б и 

изградената в него алейна мрежа,  като същевременно се предвижда и достъп от 

Поземлен имот 69835.32.383/ НПТ за селскостопански, горски, ведомствен път/, 



както и чрез терен в застроителните граници на гр. Стрелча, до път ІІІ клас от 

републиканската пътна мрежа. 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Имотите, където се предвижда реализацията на ИП не са третирани като 

географски район с нестабилни екологични характеристики. Терените са 

земеделска земя с НТП - „нива” и „ливада”. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Площадката на ИП не попада в близост или в мочурища и речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

ИП не засяга крайбрежни зони и морска околна среда 

4. планински и горски райони; 

ИП не засяга горски и планински райони; 

5. защитени със закон територии; 

ИП  не  попада  в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.  

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Най – близко разположената защитена зона е BG0001039  „Попинци” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, от която 

имотите отстоят на не по- малко от 1,31 км. 

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

ИП не е в близост и не засяга обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.  ИП не попада в зони за защита 

на водите по чл 119а, ал.1, т.5 от ЗВ. ИП се намира извън определените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения в ИБР. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 



1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, 

здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, 

хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и 

вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката 

между тях. 

По време на строителството е възможно неорганизирано увеличаване на 

съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности. 

Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде 

краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около 

съответните участъци на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект. 

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, 

респективно подпочвените води, в случай на небрежност от страна на 

работниците, заети в строителния процес. Ще бъдат взети всички необходими 

мерки за недопускане разливи на горивни и смазочни материали от строителната 

механизация. 

Въздействието на предвижданията на ИП върху флората и фауната в 

рамките на строителната площадка ще бъдат незначителни през строителния 

период.По време на строителството е възможно замърсяване на почвите със 

строителни и битови отпадъци. Нарушенията на почвената покривка ще бъдат в 

рамките на отредения терен. Разкритите земни маси ще се използват за обратен 

насип и изравняване на терена. 

Шум и вибрации - Шумовият фон в района на строителната площадка ще 

влоши за кратко време. 

При експлоатацията на ИП като евентуални източници на замърсители са 

посетителите на гробищния парк и обслужващите транспортни средства. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве - Изграждането и 

експлоатацията на ИП, няма да повлияе върху хората и тяхното здраве. 

Въздействие върху земеползването, материалните активи – Реализацията 

на ИП няма да промени земеползването в района. Няма материални активи, които 

биха могли да попаднат под негово въздействие. 

Въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата - При експлоатацията 

на ИП, няма съществени източници на вредности, представляващи опасност за 

чистотата на въздуха. Планировъчните мероприятия при застрояването ще се 

отнасят до възможностите за ефективно използване на релефните особености на 

терена, правилната организация на транспорта и комуналните удобства. 

Важна роля за намаляване на атмосферното замърсяване имат зелените 

площи в района, които са идеалния филтър за неутрализиране и абсорбиране на 

част от замърсяващите вещества.  

Въздействие върху водите, почвата, земните недра – По време на 

експлоатацията и реализацията на ИП, няма дейности отделящи замърсени 

отпадъчни води.  Вследствие реализацията на ИП, при спазване на нормативните 

изисквания на ЗВ, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и 

качеството на повърхностните и подземни води в района. Източната част на имот 

с идентификатор  69835.32.48 няма да се използва като площ за погребения, 

предвид установените подземни води на 0,80 м под котата на терена. 

Не се налага и не е предвидено заустване в повърхностен воден обект. 



Мерки за опазване на почвата и земните недра са всички мероприятия, 

които ще се предвидят за опазване на водите. Необходимо е теренът да се 

поддържа чист и да не се допуска замърсяване с отпадъци. При описаните процеси 

не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие 

след въвеждането в експлоатация на ИП. 

Почви – При описаните процеси не се очакват изменения в състоянието на 

почвите, както и вредно въздействие след въвеждането в експлоатация на 

съоръженията. 

Отпадъци – Вследствие експлоатацията на ИП не се очаква да се формират 

и натрупат производствени и опасни отпадъци. Не се очаква неблагоприятно 

въздействие на този фактор върху околната среда. 

Въздействие върху ландшафта – Районът на ИП е повлиян от въздействието 

на човешката дейност – гробище, жилищна среда, сгради, улици, пътища, огради 

и т.н. ИП е съобразено с ландшафтните разновидности и природните ресурси на 

територията. По време на строителство, съществуващият ландшафт ще претърпи 

трайно и невъзвратимо изменение. Ще се превърне от земеделски в добре 

организиран урбанистичен ландшафт. При реализацията на ИП не се очакват 

промени в структурата и функционирането на ландшафта в района. 

Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от разумната 

човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността. 

Въздействие върху флората и фауната - Въздействието на предвижданото 

ИП върху флората и фауната през експлоатационния период ще бъдат с 

ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект. Не се засягат места 

използвани за гнездене, кацане и почивка по време на миграция на птиците 

Шум и вибрации – Евентуални източници на наднормено шумово 

натоварване ще бъдат МПС, обслужващи обекта. Въздействието на шума от МПС 

по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма 

кумулативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейността 

на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон 

на района. 

Въздействие върху исторически и културни паметници – Реализацията и 

дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, 

културните и природни паметници в региона, няма данни за наличието на такива. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

ИП  не  попада  в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.  

Предвижданата дейност – разширение на гробищен парк е с такова естество 

и  местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на 

елементи от Националната екологична мрежа 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Инвестиционното намерение не предполага възможности за възникване на 

риск от инциденти, големи аварии и/или бедствия. 

 



4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

По време на реализацията, въздействието ще бъде пряко, временно, 

краткотрайно, отрицателно. Очакваните концентрации на замърсителите ще 

бъдат в допустимите норми. Предвид естеството на дейността не се очакват 

отрицателни въздействия върху околната среда в района. 

По време на експлоатацията, очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват 

- ниска степен на въздействие 

- продължителност – за експлоатационния период на ИП 

- ниска честота на въздействие 

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Обхватът на въздействие е локален – в границите на имотите. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 

замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното 

предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната 

среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от 

работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде 

минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната 

площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението, 

растителния и животинския свят. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Продължителността на въздействие е в периода на експлоатация на имота; 

Честота на въздействие – ниска; 

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, 

се очаква лесно възстановяване на района. 

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно, с 

продължителност в рамките на деня. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от 

реализацията на инвестиционното предложение. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 



Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху 

околната среда. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

След въвеждане на ИП в експлоатация, при условие, че се спазят всички 

нормативни изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух, водите и 

почвите, неблагоприятни въздействия не се очакват. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Трансграничен характер на въздействието няма. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е 

възможно,  да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда: 

Източната част на имот с идентификатор  69835.32.48 няма да се използва 

като площ за погребения. 

По време на строителството: 

- поддържане района чист. 

- осигуряване на необходимите индивидуални средства за защита на работниците, 

провеждане на редовен инструктаж. 

 

По време на експлоатацията: 

 

азване здравето на хората;  

 

позволява тяхното смесване;  

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на 

разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и 

реда за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. 

Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, 

ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 

     


