
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ДП   „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dlstervel@gmail.com 

 

 

До Г-н/Г-жа 

 

Кмет  

на с……………………………………. 

общ.Тервел, обл.Добрич 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

От ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, седалище и 

адрес на управление в гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 2016174120107, дан.номер BG 2016174120107, тел. 05751 2271, 

ел.поща:  dlstervel@gmail.com, представлявано от инж.Цветелин Георгиев Миланов в 

качеството му на Директор 

 

Уважаеми Господин/госпожо Кмет, 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка  на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр. 

25/2003г., изм. ДВ бр. № 3/2006г.)  Ви уведомяваме за нашето инвестиционно 

предложение: "Изпълнение на строеж - горски автомобилен път "Кьостата" III-та 

степен, с дължина 2 /два/ км.“ 

Местоположение: Трасето на пътя предмет на инвестиционното предложение се 

намира на територията на Държавно ловно стопанство Тервел, изградено е като 

автомобилен път съгласно изискванията на вече отменена нормативна уредба,  и  

представлява „черен, земен“ път, известен като „Широкия път“ по землищната граница 

между землищата на с.Орляк и с.Нова Камена, и с.Зърнево и с.Нова Камена. По 

Лесоусройствен проект (ЛУП) от 2009г. една част от път е отбелязан на картата като 

автомобилен път, а друга част като коларски път, представляващи граница между 

следните отдели 129 и 130, 129 и 131, 129 и 137, и между отделите 132 и 136, и 132 и 

133; Пътя се използва, но тъй като същия е „черен“, „земен“ път, без никакво 

допълнително пътно покритие (чакъл, камъни, асфалт), движението по него е 

затруднено поради множеството неравности, коловози, пропадания, стесняване на 

пътното платно. 

 Моля за Вашето становище относно  реализацията на инвестиционното 

предложение и относно  проявения обществен интерес към него. 

 

Прилагам: 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС; 

2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията 

на Вашата община/район/кметство. 

 

С уважение…………………. 

/инж.Цветелин Миланов-Директор на ТП ДЛС Тервел/ 
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