
Представено от „КАРДО ПАРТС“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
за „„Автоморга” в част с площ 4735 кв.м., разположена южно и западно от административна 
сграда в имот  с идентификатор 40909.126.125 по КК на град Кърджали, с възложител  
„КАРДО ПАРТС“ ЕООД 
 
           Във връзка с представено от „КАРДО ПАРТС“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „„Автоморга” в част с площ 4735 кв.м., разположена южно и западно от 
административна сграда в имот  с идентификатор 40909.126.125 по КК на град Кърджали, с 
възложител  „КАРДО ПАРТС“ ЕООД на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-
Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС): 

С инвестиционното предложение се предвижда промяна на начина на ползване на част от 
открит паркинг и спортна площадка с площ 4735 кв.м., разположена южно и западно от 
административна сграда в имот с идентификатор 40909.126.125 по КК на град Кърджали в 
автоморга. В автоморгата ще се разкомплектоват стари автомобили за резервни части втора 
употреба. Имота е електрифициран и водоснабден. Възложителят има сключен Договор за наем от 
23.03.2017г. за ползване на открит паркинг и спортна площадка със заграждения, с обща площ от 
4735 кв.м., което му дава право да бъде възложител на инвестиционното предложение по смисъла 
на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - „Възложител 
на инвестиционното предложение“ е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по 
реда на специален закон, нормативен или административен акт има право да инициира или 
кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.  
             На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в 
обхвата на т. 11, буква „д“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС,  компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата 
на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 
разположена е - BG0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно  изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
122/02.03.2007г.  

Инвестиционното предложение 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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 ал.1 ЗБР.   

 
Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 21.06.2017 г./ 


