


река" за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-990/ 
10.12.2020г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 9/ 02.02.2021 г.), намираща се на отстояние повече от 6 
км. от ИП. 

По отношение разпоредбите на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 
Инвестиционното предложение за авариен ремонт на ул. „Херсон" и част от ул. 

„Балкан", с. Вълнари, общ. Никола Козлево, и предвидените в него дейности не попадат и не 
могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежат на регламентираните по реда на глава 
шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или 
екологична оценка (ЕО). 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на 
предвидените в инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им 
не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага 
увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко 
разположената защитена зона, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на 
видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, 
считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху 
защитени зони от мрежата „Натура 2000". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното 
ИП „Авариен ремонт на ул. „Херсон" и част от ул. „Балкан", с. Вълнари, общ. Никола 
Козлево" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 
Наредбата за ОС. 

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение 
и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени 
в други закони и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или 
на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е 
длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - гр. Шумен за промените. 

С уважение, 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ 
Директор на РИОСВ гр. Шумен 

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

e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu 
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