
 

 

 

О Б Я В А 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

ПРЕДОСТАВЯ 

 

информация по Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на 

инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуващ гробищен парк в 

село Полски Сеновец, общ.Полски Тръмбеш” с Възложител Община Полски 

Тръмбеш. 

 

Приложение № 2 

                                                     към чл.6  

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 
I.   Информация за контакт с възложителя: 

     1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя  

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ БУЛСТАТ 000133933 

 

2.   Пълен пощенски адрес 

гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Черно море” № 4 

 

3.   Телефон, факс и e-mail 

тел. 06141/41-42; факс: 06141/69-54; e-mail: obshtina_pt@abv.bg 

 

4.   Лице за контакти 

Силвия Стоянова Йорданова – ст. спец. „Еколог” 

Телефон: 06141/41-14; GSM 0884404619 

 

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      

1. Резюме на предложението 

Предмет на инвестиционно предложение е Разширяване на съществуващ 

гробищен парк в село Полски Сеновец, общ.Полски Тръмбеш, за който е изготвен  

проект за частично изменение на ПУП за ПИ 000031, ПИ 04973 и ПИ 000051, 

съгласно действащата КВС на с. Полски Сеновец. 

 

Частичният ПУП- ПРЗ предвижда разширение на съществуващ гробищен парк 

mailto:obshtina_pt@abv.bg


разположен в ПИ 000031. Разширението е към част от ПИ 000051 – полски път и ПИ 

049073. Прекъснатата пътна връзка ще се прокара през южната и западната страна на 

ПИ 049073. 

Основните процеси:  

1. Откриване на нова пътна връзка с ширина 4,00м по южната и западната граница 

на ПИ 049074. Пътната връзка се предвижда към ПИ 000051 – полски път, 

съгласно действащата КВС. 

2. Обединяване на ПИ 000031, останалата част от ПИ 049073 и частта от ПИ 

000051, разположена между двата поземлени имота в един нов ПИ 009999. 

 

Площите на новообразувани и променени ПИ са както следва: 

ПИ 009999 – 16 814 кв.м /новообразуван/ 

ПИ 000051 – 2 954 кв.м. /променен/ 

 

Предназначението на новообразувания имот ще бъде за Терен за гробищен парк 

със следните устройствени показатели: характер на застрояване с височина 3м, 

плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност до 0,8, озеленяване най-

малко 20%, начин на застрояване – свободно. 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение     

Изчерпване на свободните гробни места в „Гробищния парк”- с. Полски 

Сеновец. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 

други предложения.   

 Връзка със съществуващ „Гробищен парк – с. Полски Сеновец” в ПИ 000031 по 

КВС на село Полски Сеновец. 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.   

 ЧПУП-ПРЗ е за промяна предназначението земеделска земя на ПИ 043073 – 

нива и част от ПИ 000051 – полски път за гробищен парк, присъединяване към 

съществуващо гробище в ПИ 000031 и определяне на устройствените  показатели за 

този вид територии. Пътната връзка между ПИ 000067 –полски път и ПИ 000051 ще се 

прокара през южната и западната страна на ПИ 049073. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по времена строителството.  

 Имотите предмет на инвестиционното предложение се намират в землището на 

село Полски Сеновец ЕКАТТЕ 57354, местност „Вехти лозя”, общ. Полски Тръмбеш. 

 

6.  Описание на основните процеси (по проспектниданни), капацитет, включително на 

дейностите и съоръженията,в които се очаква да са налични опасни вещества от    

приложение № 3 към ЗООС. 

 Няма данни. 

 

7.   Схема на нова или промяна на съществуващапътна инфраструктура.      

Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура. 

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



закриване, възстановяване и последващо използване.      

Не се предвиждат дейности по закриване, възстановяване и последващо 

използване. 

9.   Предлагани методи за строителство.   

Устройствени показатели: характер на застрояване с височина 3м, плътност на 

застрояване до 80%, коефициент на интензивност до 0,8, озеленяване най-малко 20%, 

начин на застрояване – свободно. 

 

10.Природни ресурси, предвидени за използване повреме на строителството и 

експлоатацията.    

Не се предвижда използването на природни ресурси. 

 

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират -видове, количества и начин на 

третиране.     

 Отпадъците които ще се генерират ще се събират в съдове за ТБО поставени в 

съществуващия „гробищен парк”, обслужвани и включени в организираното 

сметосъбиране на село Полски Сеновец. 

 

12.Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействиявърху 

околната среда.     

Не се очаква инвестиционното намерение да окаже отрицателно въздействие 

върху околната среда. 

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

(например добив на строителни материали, нов водопровод,добив или пренасяне на 

енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).     

Инвестицинното предложение не предвижда добив на строителни материали, 

вододобив, добив и пренос на енергия, жилижно строителство и третиране на 

отпадъчни води. 

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани си инвестиционното 

предложение.    

 Решение за промяна прадназначението на земеделска земя за неземеделски 

нужди. 

15.   Замърсяване и дискомфорт наоколната среда.     

В резултат на реализирането на проекта не се очаква да замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. 

 

16.   Риск от аварии и инциденти.   

Не се очаква. 

 

III.   Местоположение на инвестиционното предложение      

1.   План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, 

както и заразположените в близост елементи от Националната екологичнамрежа и най-

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



 Имотът обект на реализация на инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както 

и в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко 

разположената ЗЗ са BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016г. 

на министъра на околната среда и водите. 

 

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването имкъм площадката или 

трасето на обекта на инвестиционнотопредложение и бъдещи планирани ползватели на 

земи.      

 Имотите са публична общинска собственост. 

 

3.   Зониране или земеползване съобразно одобренипланове.  

 ПИ № 000031 е с начин на трайно ползване „Гробище”. 

 ПИ № 049074 е с НТП – „Нива”. 

 ПИ № 000051 Полски път 

 

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

санитарно-охранителни зониоколо водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нуждии др.; Национална екологична мрежа.      

Имотите предмет на проекта - имот №  000031, имот № 000051 и ПИ 049074  не 

попадат в Защитена зона или територия. Няма данни за учредена санитарно-

охранителна зона. 

 

4а.  Качеството и регенеративнатаспособност на природните ресурси.      

 Не се очаква да се засегнат качествата и регенеративните способности на 

природните ресурси в района. 

 

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

1. Откриване на нова пътна връзка с ширина 4,00м по южната и западната граница 

на ПИ 049074. Пътната връзка се предвижда към ПИ 000051 – полски път, 

съгласно действащата КВС. 

2. Обединяване на ПИ 000031, останалата част от ПИ 049073 и частта от ПИ 

000051, разположена между двата поземлени имота в един нов ПИ 009999. 

 

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие 

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на 

инвестиционното предложение):      

 

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта,природните обекти, минералното разнообразие, биологичноторазнообразие 

и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими 

културни ценности, както иочакваното въздействие от естествени и антропогенни 

веществаи процеси, различните видове отпадъци и технитеместонахождения, 

рисковите енергийни източници - шумове,вибрации, радиации, както и някои 

генетично модифицираниорганизми.   



Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и 

тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, 

почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти. 

Няма вероятност реализацията на намерението да въздейства отрицателно върху 

популацията на видовете и местообитанията им. 

 Характера на инвестиционното предложение няма да предизвика шумово 

натоварване, вибрации и радиация. 

 

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

разположените в близост до обекта наинвестиционното предложение.      

 Не се очаква въздействие. 

 

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и 

дълготрайно, постоянно ивременно, положително и отрицателно).   

 Не се очаква въздействие. 

 

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;населени места 

(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).      

Не се очаква въздействие. 

5.   Вероятност на поява на въздействието.      

Не се очаква въздействие. 

6.   Продължителност, честота и обратимостна въздействието.      

 Не се очаква въздействие. 

 

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

свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателнивъздействия върху околната среда и човешкото здраве.      

Не се предвижда включване на мерки,  свързани с предотвратяване, намаляване 

или компенсиране на значителните отрицателни  въздействия върху околната среда. 

8.   Трансграничен характер на въздействията. 

Инвестиционното намерение няма да окаже въздействие с трансграничен 

характер. 

 

Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения 

относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено 

в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" 

№ 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски 

Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg  

 

Изготвил: Силвия Йорданова – ст.спец. «Еколог»  при Община Полски Тръмбеш 

07.12.2016г. 
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