
Представено от „КОМАЗ-08“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 
за изграждане на „Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни 
обекти, находящи се в обслужващата зона на път I-5 „Черноочене – Кърджали – 
Маказа“, в ляво по посока на растящия километраж, /при км 340+325 – вход и при 
км 339+260 – изход/“ изцяло в поземлени имоти с №№ 40909.303.178, 
40909.303.177, 40909.303.556,  40909.303.555 и 40909.18.30 по КККР на град 
Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „КОМАЗ-08“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Локално платно за обслужване на комплекс от 
крайпътни обекти, находящи се в обслужващата зона на път I-5 „Черноочене – 
Кърджали – Маказа“, в ляво по посока на растящия километраж, /при км 340+325 – 
вход и при км 339+260 – изход/“ изцяло в поземлени имоти с №№ 40909.303.178, 
40909.303.177, 40909.303.556,  40909.303.555 и 40909.18.30 по КККР на град Кърджали, 
общ. Кърджали, обл. Кърджали и 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 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане локално платно за 
обслужване на поземлени имоти с идентификатори 40909.303.178, 40909.303.177, 
40909.303.556,  40909.303.555 и 40909.18.30 по КККР на град Кърджали. „КОМАЗ-08“ 
ООД е собственик на имоти с идентификатори 40909.303.177 и 40909.303.178 по КККР 
на град Кърджали. Имот с идентификатор 40909.303.556 по КККР на град Кърджали е 
собственост на Сезай Сали Фейзула, той е и управител на фирма „КОМАЗ-08“ООД. 
Имот с идентификатор 40909.303.555 по КККР на град Кърджали е собственост на 
„СУПЕР“ ООД. Имот с идентификатор 40909.18.30 по КККР на землището на град 
Кърджали е с предвиждане за бензиностанция, с въведен в експлоатация изграден 
обект с Разрешение за ползване № СК-02-06 от 03.05.2004 г. Собственик на имота и 
сградите в него е Христо Ангелов Тодоров, той е и управител на “СУПЕР“ ООД. 
Западно, непосредствено разположен до тези имоти е имот с идентификатор 
40909.17.168 /по КККР на град Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66 от 
18.10.2006 г. на ИД на АК София/ - на Държавата, територия на транспорта, НТП - за 
път I-5 Хасково-Кърджали от РПМ. Източно, непосредствено разположен до тези имоти 
е имот № 40909.303.43 - на Община Кърджали /по ПНИ на град Кърджали, одобрен със 
Заповед № РД-09-46 от 21.02.2007 г. на Областния управител на Област Кърджали/, 
НТП - общински път.  

Имоти с идентификатори 40909.303.177 и 40909.303.178 се намират в 
обслужващата зона на път I-5 „Хасково-Кърджали-Маказа“ в участъка от км 339+720 до 
км 339+850 – ляво платно по посока на растящия километраж и граничат 
непосредствено с него откъм изток. На изток от тях е разположен непосредствено 
местен път – имот № 40909.303.43. На север последователно са разположени имоти 
40909.303.556, 40909.303.555 и 40909.18.30. В последния е изграден и функционира 
единичен търговски обект от км 339“600 до км 339+700, за който е изпълнен от платно 
на главния път с направление “Кърджали-Хасково“ вход със забавителен шлюз, 
локално платно с ширина 6 м и изход. 

Възложителят – „КОМАЗ-08“ ООД, след преговори със собствениците на 
съседните имоти, и получаване на тяхното нотариално заверено съгласие за 
преминаване през техните имоти, предприема действия за изграждане на локално 
платно за обслужване на всички тези имоти за транспортен подход /изход от и вход 
към/ към непосредствено разположения западно път I-5 „Черноочене – Кърджали – 
Маказа“, в ляво по посока на растящия километраж, само в платно с направление 
Кърджали – Черноочене, / при км 340+325 – вход и при км 339+260 – изход/. 
Транспортния подход до всички гореизброени имоти е възможен и предвиждан от 
непосредствено разположения източно общински път – имот с № 40909.303.43. 



Предвижданото за изграждане локално платно ще бъде разположено изцяло в 
части от тези имоти, съгласувано и разрешено от администрацията, обслужваща пътя, 
след процедиране на комуникационно-транспортен план, одобряване на технически 
проекти, издаване на разрешение за специално ползване на пътя и разрешение за 
строеж, след смяна предназначението на земята. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имоти с идентификатор 40909.303.178, 40909.303.177, 
40909.303.556, 40909.303.555 и 40909.18.30 по плана на гр. Кърджали, за които се 
предвижда изграждане на локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни 
обекти не попадат 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 до имотите са защитени зони BG0001032 
„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № 
РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 

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 11.09.2007 г., изм. и доп., 
бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 
Копие на писмото е изпратено до община Кърджали 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 30.10.2018 г./ 


