




























































































































































































































Така заявената Горскостопанска програма за имот № 035007 в землището на с. Яребично, 
общ. Антоново, обл. Търговище с площ 19.000 дка и Начин на трайно ползване: „Залесена 
терит.", и предвидените в нея дейности не попадат и не могат да бъдат отнесени към някоя 
от позициите на Приложения № I 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 и характера на Горскостопанска 
програма за имот № 035007, земл. с. Яребично, общ. Антоново с площ 19.000 дка и Начин 
на трайно ползване: „Залесена терит." при реализацията й 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 заявената Горскостопанска програма за имот № 035007 в 
землището на с. Яребично, общ. Антоново, обл. Търговище с площ 19.000 дка и Начин на 
трайно ползване: „Залесена терит."; местност „Чардаклията" 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 Горскостопанската програма 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 Горскостопанската програма или на някои 
от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ- гр. Шумен за промените. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-

i i S ^ 9700, гр. Шумен, ул."Съединение" N971, ет. 3 
Тел: (+35954) 856-501, Факс: (+35954) 876-840 
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Горскостопанската програма за поземлен имот № 186135, представляващ широколистна 
гора, намираща се в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище с площ на 
имота 1.894 дка, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. 

Най- близко разположените защитени зони от мрежата „Натура 2000" са BG 0002025 
„Ломовете" за опазване на дивите птици, BG0000608 „Ломовете", BG 0000173 „Островче" и 
BG 0000432 „Голяма река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, намиращи се на отстояние от имота предмет на разглеждане. 

Така заявена Горскостопанската програма за поземлен имот № 186135, представляващ 
широколистна гора, намираща се в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. 
Търговище с площ на имота 1.894 дка и предвидените в нея 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 и характера на Горскостопанската 
програма за поземлен имот № 186135, представляващ широколистна гора, намираща се в 
землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище с площ на имота 1.894 дка при 
реализацията й няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от 
мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони 
BG 0002025 „Ломовете" за опазване на дивите птици, BG0000608 „Ломовете", BG 0000173 
„Островче" и BG 0000432 „Голяма река" за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви 
уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената Горскостопанска 
програма за поземлен имот № 186135, представляващ широколистна гора, намираща се в 
землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище с площ на имота 1.894 дка 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 Горскостопанската програма 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 Горскостопанската програма или на някои 
от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ- гр. Шумен за промените. 

С уважение, 

Директор на РИОСВ 

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение"№7!, ет.З 
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 
e-mai l : riosv-shn@icon.bQ www.riosv. icon.bg 

mailto:riosv-shn@icon.bQ
http://www.riosv.icon.bg
































































































предмет на разглеждане. Зоните са определени за опазване на природните местообитания и 
са включени в списъка от 33, приет с Решение на Министерски съвет №122/ 02.03.2007 г. 
(обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.). 

Така заявена Лесоустройствената програма за горски имот с кадастрален номер 023036, 
находящ се в землището на с. Давидово, общ. Търговище, обл. Търговище с площ на имота 
5.500 дка и предвидените в нея 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 и характера на Лесоустройствената 
програма за горски имот с кадастрален номер 023036, находящ се в землището на с. 
Давидово, общ. Търговище, обл. Търговище с площ на имота 5.500 дка при реализацията й 
няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 
2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000589 
„Марина дупка" и BG 0000421 „Преславска планина" за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената 
Лесоустройствена програма за горски имот с кадастрален номер 023036, находящ се в 
землището на с. Давидово, общ. Търговище, обл. Търговище с площ на Имота 5.500 дка 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 Лесоустройствената програма 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 Лесоустройствената програма или на някои 
от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ- гр. Шумен за промените. 

С уважение, 

Директор на 

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение"№71, ет.З 
; • Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 
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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 

М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а среда и водите 

РЕГИНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ШУМЕН 

Изх. № 5740/ , м . . .10.2013 г . 

до 
НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
г n с 

ОТНОСНО: Уведомление за Горскостопанска програма за имоти с кадастрални номера 070010, 
071001 в землището на с. Девино и № 311025 в землището на гр. Антоново, общ. Антоново 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА. 

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 5740/03.10.2013г, на РИОСВ- гр, Шумен за 
горецитираната Горскостопанска програма, на основание чл.ба, 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.), Ви уведомявам следното: 

Горскостопанска програма за имоти с кадастрални номера 070010, 071001 в землището на с. 
Девино и Х9 311025 в землището на гр. Антоново, общ. Антоново, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 
от Наредбата за ОС. 

Срокът на програмата е 10 години. Имоти с кадастрални № 071001, № 070010 от земл. на с. Девино 
и №311025 от землището на гр. Антоново; общ. Антоново. Насажденията попадат в отдели 58 
подотдел „ г " и „д" ; отдел 34 подотдел „м" и отдел 28 подотдел"д" по ЛУП на Държавно горско 
стопанство гр. Омуртаг от 2003 год., 
Част от имот № 071001 на площ от 0,33 ха е семенно насаждение, отнесено към отдел 58 „г " 
като стопанският клас, към който попада е Буков нискобонитетен ( БН ) на възраст от 130 год. 
Част от имот № 071001 на площ от 0,4 ха е издънково насаждение, отнесено към отдел 58 „д " 
като стопанският клас, към който попада е Смесен средно- и нискобонитетен за превръщане{ 
СмСрНП ) на възраст от 65 год. 
Имот № 070010 на площ от 0,57 ха е издънково насаждение, отнесено към отдел 34 „м " като 
стопанският клас, към който попада е Благунов средно - и нискобонитетен за превръщане( Бл 
СрНП ) на възраст от 50 год. 
Имот № 311025 на площ от 0,83 ха е издънково насаждение, отнесено към отдел 28 „д " като 
стопанският клас, към който попада е Смесен средно - и нискобонитетен за превръщане( См 
СрНП ) на възраст от 60 год. 
За част от имот 071001, попадащ в отдел 58 подотдел „г" се предвижда отгледна сеч- прореждане 
с изсичане на надлесните дървета на площ от 0,33 ха ; 
За част от имот 071001, попадащ в отдел 58 подотдел „д" се предвижда възобновителна сеч- кр. 
пост. осеменителна фаза с изсичане на подлеса на площ от 0,4 ха ; 
За имот 070010, попадащ в отдел 34 подотдел „м" възобновителна сеч- кр. пост. окончателна фаза 
с изсичане на подлеса на площ от 0,57 ха; 
За имот 311025, попадащ в отдел 28 подотдел „д" възобновителна сеч- кр. пост. окончателна фаза 

с изсичане на подлеса на площ от 0,83 ха; 

V* 9700, гр. Шумен, ул."Съединение" №71, ет. 3 
™ Тел: (+35954) 856-501, Факс: (+35954) 876-840 

e-mail: riosv-shn@icon.ba http://www.rios v.icon.ba 

mailto:riosv-shn@icon.ba
http://www.rios




















































































































































































































































































































































































































































Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а среда и водите 

РЕГИНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ШУМЕН 

И з х . № 6 5 4 0 / . J S . . . 1 2 . 2 0 1 3 г . 

ДО 

ИНЖ. НАЙДЕН АНГЕЛОВ 
ДИРЕКТОР 
НА ТП „ДЛС ПАЛАМАРА" 
УЛ. „РЕПУБЛИКА" № 4 

С. ВЕНЕЦ 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно намерение /ИН/ „Реконструкция на стар, 
частично разрушен горски път от подотдел 164/6 до подотдел 206/а по ЛУП на ТП „ДЛС 
Памалара" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, 

Във връзка с внесеното уведомление с Вх. № 6540/ 05.12.2013 г. на РИОСВ- гр. Шумен и 
последващо внасяне, 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното: 

ИН „Реконструкция на стар, частично разрушен горски път от подотдел 164/6 до подотдел 
206/а по ЛУП на ТП „ДЛС Памалара" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Инвестиционното предложение представлява изграждане на автомобилен път, отговарящ 
на норматовните изисквания за път втора степен в горски терен със следните параметри: 
дължина 4 988,5м и габарити: широчина 5м, настилка 3,5м, банкети 2x0,75м. Начало на 
пътя- северната гранична точка на отдели 160 и 164; край на пътя- граничната точка на 
отдели 199, 209, 208 и 206 от ЛУП на ДЛС „Паламара". Няма да се извършва промяна на 
предназначението на територията. Настилката, която ще се използва е трошенокаменна с 
дебелина 40см. Пътят преминава през имоти № 000021, 000034 в землището на с. Никола 
Козлево; имот № 000193 в землището на с. Цани Гинчево; имоти №№ 000007, 000008,» 
000009, 000010, 000027, 000028, 000029, 000030, 000039, 000041, 000042, 000043, 000044, 
000045, 000046, 000047 и 000057, земл. с. Пет могили; имоти №№ 052001, 052004, 054001, 
054002 и 054003, земл. с. Каравелово, и имот № 073001, земл. с. Красен дол. Оста на пътя е 
граница между землищата на с. Никола Козлево и селата Пет могили и Каравелово, затова 
на места дължината на пътя се дублира, там където е граница между два съседни имота. 
Имоти с кадастрални номера 000007, 000008, 000009, 000010, 000027, 000028, 000029, 
000030, 000039, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047 и 000057, земл. с. 
Пет могили имат обща граница с имот № 000021 земл. с. Никола Козлево. Имоти №№ 

vO ^ 
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