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Изх. №ПД-313/17.08.2017г. 
 
До 
 
 
ОТНОСНО: Изграждане на автосервиз и обособяване на паркинг с 10 паркоместа в имот с 
идентификатор 40909.117.53 по КК на гр.Кърджали. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-313/16.08.2017г. на РИОСВ-Хасково за 
изграждане на автосервиз и обособяване на паркинг с 10 паркоместа в имот с идентификатор 
40909.117.53 по КК на гр.Кърджали, на основание чл.6а, т.2 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: 

Изграждането на автосервиз и обособяване на паркинг с 10 паркоместа в имот с 
идентификатор 40909.117.53 по КК на гр.Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда 
изграждането на автосервиз, ситуиран в североизточната част на имота, на калкан със 
съществуващ в съседния имот автосервиз. Сградата е ориентирана с лице на юг, от където са 
автомобилният и пешеходен подходи. Пред сервиза ще бъде обособен паркинг с 10 
паркоместа. Изпълнението на строителството ще е едноетапно. Работният проект ще бъде 
съгласно изискванията на ЗУТ. Инвестиционното предложение представлява едноетажна 
постройка със застроена площ 189,64 м2. Във функционално отношение тя включва две 
работни клетки за ремонт и обслужване на автомобили, офис-магазин за авточасти и 
санитарни помещения. Сградата, предмет на инвестиционно предложение, се намира в район с 
изградени ВиК мрежи. Водоснабдяването на обекта с питейна, битова вода ще бъде от 
градската водопроводна мрежа. Заустването на отпадъчни води ще се осъществява в градската 
канализационна мрежа, след преминаване през кало-маслоуловител. Обектът ще бъде 
присъединен към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” 
ЕАД, съгласно сключен предварителен договор. При проектирането ще бъдат запазени всички 
възможни за ползване в бъдеще елементи от инфраструктурата. Обектът ще бъде включен към 
естествената среда с минимални изкопни работи. Ползването на природни ресурси по време на 
строителството е минимално, тъй като избраният метод на строителство е чрез доставка на 
готови материали. По време на строителство строителните отпадъци ще бъдат извозвани на 
депо за строителни отпадъци, посочено от общинска администрация Кърджали. При 
експлоатационният процес няма отделяне на опасни отпадъци. Битовите отпадъци от обекта 
ще се извозват на регионално депо за битови отпадъци. В обекта няма да се извършва 
разкомплектоване на ИУМПС и съхранение на черни и цветни метали. 

Имот с идентификатор 40909.117.53 по КК на гр.Кърджали не попада в границите на 
защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположени са защитена 
зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване 
на природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със 
Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.   

Предвид гореизложеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя 
от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не 
подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.  



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 
реализацията им 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 
заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото съгласуване се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му обхват и не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 
Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои обстоятелства, при което 
е издадено настоящето съгласуване, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-
Хасково за промените. 
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