НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И РЪКОВОДСТВАТА НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕШЕНИЕ
№ 27 - ПР/2006
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 93, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(НУРИОВОС) и представена писмена документация от възложителя по
Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС

РЕШИХ:
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение за „Рехабилитация и частична реконструкция
на път I-7 Преслав – Иваново” от км 138+989,21 до км 146+440,77”
Местоположение: Участък на съществуващото пътно трасе, преминаващо
през землищата на гр. Велики Преслав, гр. Върбица и с. Иваново, обл.
Шумен.
Възложител: Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура”
Характеристика на инвестиционното предложение:
Участъкът от път I-7, предвиден за реконструкция и рехабилитация,
е от км 138+989,21 до км 146+440,77 с дължина 7452м. В участъка от км
138+989,21 до км 142+000,78 се предвижда реконструкция и частични
излизания извън съществуващия път.От км 143+800 до км 146+200 е
предвидено пресичане на р. Голяма Камчия с изграждане на две големи
съоръжения – мост при км 144+000, мост при км 144+860 и подпорна стена
от км 145+940 до км 146+015с дължина 75м.
Ще бъдат засегнати общо 69,31 дка, принадлежащи към горския
фонд, с начин на трайно ползване дървопроизводителни площи,
широколистна гора.

Инвестиционното предложение е разширение на обект, включен в
Приложение №1 (т.22,б.”в”) на Закона за опазване на околната среда и е
предмет на преценяване на необходимостта от ОВОС.
МОТИВИ:
1. Местоположението на инвестиционното предложение е в район,
включващ хабитати и местообитания на видове с висока
консервационна значимост, като засяга потенциални защитени зони
„Голяма Камчия” BG0000501, „Преславска планина” BG0000421 и
„Тича”BG0000178, за които е внесена документация в МОСВ по
чл.8, §72, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБР е
необходимо:
1.1. да се проучи детайлно терена, предвиден за реконструкция и
да се представи информация относно засягане от
инвестиционното предложение на местообитанията и
видовете, предмет на опазване в посочените потенциални
защитени зони;
1.2. да се направи по-задълбочена оценка на степента на
въздействие върху тези местообитания и видове.
2. Необходимо е да се разгледа и оцени по-подробно въздействието
върху р.Голяма Камчия по време строителството, предвид
изграждането на новите съоръжения.
3. Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие,
при равностойно разглеждане на варианти решения за трасето на
пътя и очакваните въздействия, да се предложат при необходимост
мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на
значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
4. Възложителят следва да проведе консултации при определяне на
обхвата на оценката.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14- дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Дата: 11.12.2006г.

МИНИСТЪР:
/ ПП/
/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Решението е публикувано в сайта на Община Върбица: www.varbitsa.org.

