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До 
Мукадес Мюмюнова Мурадова 

  

 

ОТНОСНО: Изграждане на шоурум, автосервиз, гаражи, складове и автомивка  в имот с 

идентификатор 40909.3.19, землище  гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали 

 

Уважаема г-жо Мурадова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-457/06.11.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на шоурум, автосервиз, гаражи, складове и автомивка  в имот с идентификатор 

40909.3.19, землище  гр. Кърджали, на основание чл.6а 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. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам 

следното: 

Инвестиционното предложение за изграждане на шоурум, автосервиз, гаражи, складове и 

автомивка  в имот с идентификатор 40909.3.19, землище  гр. Кърджали, попада в обхвата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, в инвестиционното предложение се предвижда 

изграждане на шоурум за  продажба на автомобили върху площ от 250м
2
. Помещението ще 

бъде с бетонова настилка и към него ще бъде обособена административна част. В обекта се 

предвижда да се извършва и сервизно-ремонтна дейност, която ще се осъществява в две 

помещения: едното с площ 60м
2
 с наличие на канал, а другото с площ 120м

2
. Допълнително 

ще бъдат изградени гаражи и складове, които да обслужват нуждите на обекта, като те се 

предвижда да заемат площ от 80м
2
. Автомивката ще се състои от две клетки и ще се 

изгради на площ от 40м
2
. Територията на обекта ще бъде покрита с трайна настилка. 

Образуваните, в резултат на сервизно-ремонтната дейност на обекта отпадъци ще се 

съхраняват според нормативните изисквания. Опасните отпадъци ще са в подходящи 

съдове, обозначени с необходимите надписи за вида на съхранявания отпадък и ще се 

предават на фирми притежаващи необходимото разрешение. Отпадните води образувани в 

резултат от почистването на трайната настилка на помещенията, които ще се ползват за 

автосервиз, както и отпадните води от дейността на автомивката ще се насочват към 

каломаслоуловител. Ще бъде сключен договор с лицензирана фирма, която ще извозва 

отпадните продукти от каломаслоуловителя. Отпадните води от обекта, след преминаването 

им през каломаслоуловителя, ще бъдат включени към канализационната система на града. 

Имот № 40909.3.19, в землището на гр.Кърджали, в който ще се реализират предвидените 

дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.    

Най- близко разположени до въпросния имот са защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (приблизително 2000 м.) за 

опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” 



за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-677/28.10.2008г. (приблизително 

2000 м.) 

Инвестиционното предложение за изграждане на шоурум, автосервиз, гаражи, складове и 

автомивка  в имот с идентификатор 40909.3.19, землище  гр. Кърджали не попада в обхвата 

на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Във връзка с гореизложеното, реализирането на 

инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните в Глава шеста от 

ЗООС процедури по ОВОС или ЕО. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни и  BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


