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О Б Я В А 

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

Община „Марица“ 

 

О  Б  Я  В  Я В А 

 

Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, постъпила в община „Марица“ с вх. № 32-

00-99/08.04.2021г. за:  

 

„Обществено обслужващи и складови дейности – автосервиз, офиси, тир паркинг 

и склад за авточасти и аксесоари“, в ПИ с идентификатор 35300.10.65, по КК на село 

Калековец, община „Марица“, област Пловдив. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИЗМИР ЛОГИСТИК“ ЕООД, с. Браниполе 

 

 

Инвестиционното предложение предвижда обществено-обслужващи и складови 

дейности - автосервиз, офиси, тир паркинг и склад за авточасти и аксесоари в поземлен 

имот с идентификатор 35300.10.65 по КК на село Калековец, община „Марица“, област 

Пловдив. За целта ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска 

земя за неземеделски нужди на поземлен имот с кадастрален идентификатор 

353000.10.65 по КК на село Калековец, община „Марица“, област Пловдив. 

Тир паркинга ще бъде самостоятелен обект и няма връзка с другите подобекти 

на инвестиционното предложение. Той ще се обособи върху бетонирана площадка в 

границите на имота с приблизителна площ около 3000 кв.м. Предвижда се ограждане на 

имота с бетонно – мрежова ограда, обособяване на площадката за тир-паркинг и 

изграждане на сграда с обособени офисна част, автосервиз и склад за авточасти. В 

конструктивно отношение сградата ще представлява едноетажна монолитна 

стоманобетонова гредова конструкция. В автосервиза ще се извършва приемане на 

автомобили и ремонтни дейности. В склада за авточасти е предвидено да се съхраняват 

само нови части за двигател и електронна система, части за ходова част, едрогабаритни 

части, аксесоари и др. не се предвиждат производствени дейности. Не се предвижда 

изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

Документацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14 

(четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 12.04.2021г. – 25.04.2021 г. 

включително, в сградата на Община „Марица“, дирекция „Устройство на територията”, 

стая 404, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. 


