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ОТНОСНО: Внесено уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: 
„Превръщане на Поземлен имот с идентификатор 53062.36.1 (с площ 10024 кв.м. и НТП: 
„Ливада") по Кадастралната карта на с. Обител, общ. Омуртаг в обработваема земя" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Г 
Във връзка с внесено уведомление с Вх. № УИН-148/ 22.04.2020г. на РИОСВ - гр. 

Шумен, което приемам като уведомление по реда на чл.Ю от Наредбата 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп), ) и изискана допълнителна информация с 
писмо с изх. № УИН-148-(1)/ 28.04.2020г. на РИОСВ - Шумен за горецитираното 
инвестиционно предложение, предвид чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам 
следното: 

ИП „Превръщане на Поземлен имот с идентификатор 53062.36.1 (с площ 10024 кв.м. 
и НТП: „Ливада") по Кадастралната карта на с. Обител, общ. Омуртаг в обработваема земя", 
попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Инвестиционно предложение предвижда разораване на ПИ с идентификатор 
53062.36.1 (с площ 10024 кв.м. и НТП: „Ливада") по КК на с. Обител, общ. Омуртаг, сцел 
превръщането му в обработваема земя за производство на едногодишни култури. Имотът 
попада в слой ПЗП съгласно ЗПЗП. Не се предвижда използване на природни ресурси. 

По отношение опазване на биологичното разнообразие: 
ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ съгласно Закона 
за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко 
разположената 33 в териториалният обхват на РИОСВ - Шумен е BG 0002029 
„Котленска планина" за опазване на дивите птици (Приета от Министерски съвет с Решение 

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение"№71, ет.З 
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 
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