












































































































































































































































































































































































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 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН 

Изх. № 1862/ ...(У... .04.2015 г. 

ДО 
ТУРХАН КАРАКАШ 
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 
ПЛ. „23-ТИ СЕПТЕМВРИ" JVs 5 
С. НИКОЛА КОЗЛЕВО 
КОПИЕ: КМЕТСТВО С. ВЪЛНАРИ 

ОТНОСНО: Внесено уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ „Основен ремонт 
на ул. „Васил Коларов" в с. Вълнари, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАКАШ, 
Във връзка с внесено уведомление с Вх. № 1862/ 27.03.2015 г. на РИОСВ - гр. Шумен, 

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: 

ИП „Основен ремонт на ул. „Васил Коларов" в с. Вълнари, общ. Никола Козлево, обл. 
Шумен", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция- на уличните и тротоарни 
настилки на ул. „Васил Коларов" в с. Вълнари и обхваща участъка от ОК 128 до ОК 136, с 
дължина 360,10 м. Ще се фрезова компрометирана асфалтова настилка, ще се изпълни 
локален ремонт и полагане на бетонови бордюри. Ще се положи плътен асфалтобетон с 
дебелина 4 см. При реконструкцията няма да се извършват ситуационни промени. Обекта ще 
се изпълни при спазване на съществуващите нивелета, размери и други технически 
параметри на ул. „Васил Коларов". Не е необходимо изграждането на допълнителна 
ин фраструктура. 

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/ 2002г., доп. и изм.). Най - близко 
разположената 33 в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Шумен е BG 0000106 
„Хърсовска река" (приета от Министерски съвет с Решение № 661/ 16.10.2007г., ДВ. бр. 85/ 
23.10.2007г.) за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние. Към 
момента 33 BG 0000106 „Хърсовска река" не е обявена със заповед с наложени режими и 
ограничения, съгласно ЗБР. 

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение"№71, ет.З 
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 
e-mail: riosv-shn@icon.bQ www.riosv.icon.bg 

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



















































































































































































































































































































































































































































































































































































