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/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействие върху околната среда и чл.10, ал.1 и ал.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 /
ОБЩИНА СМЯДОВО
ОБЯВЯВА
На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска
администрация Смядово има следното инвестиционно предложение „Изменение на подробен
устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват: поземлен имот
67708.308.520, гр. Смядово, Общ. Смядово, като се променя предназначението му от „База
на СП „БКС“ в „Център за поправка и повторна употреба“, устройствена зона за
„предимно производствена и складова зона“ – означена като (Пп)“
Предмет на настоящото инвестиционно предложение е Проект за изменение на
Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват: поземлен
имот 67708.308.520, гр. Смядово, Общ. Смядово, като се променя предназначението му от
„База на СП „БКС“ в „Център за поправка и повторна употреба“, устройствена зона за
„предимно производствена и складова зона“ – означена като (Пп) за реализиране на
инвестиционно предложение „Център за поправка и повторна употреба“.
В центъра ще се извършват дейности по подготовка за повторна употреба, включваща
почистване, проверка и поправка на употребявани продукти, мебели и уреди, които са
повредени и има потенциален риск да се превърнат в отпадък, така че да могат да се
употребяват повторно без каквато и да е друга предварителна обработка (например поправка
на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели и др., които след като са
поправени са годни за втора употреба). Центъра ще се управлява от служителите на
общинското предприятие „Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана“, гр.Смядово,
които ще приемат предмети и материали (мебели, електрически уреди, велосипеди и други
дребни битови предмети), все още са годни за повторна употреба. Помещенията ще се
оборудва със стелажи, кошове, уреди, инструменти, палетни колички, кантар, машини,
апаратура и др. Ще бъдат обхванати 10 населени места в общината с население 6900 жители и
около 2990 домакинства, които ще се възползват от дейността.
Основните дейности, които ще се осъществяват в центъра са:
 Приемане на продукти от домакинствата, които подлежат на поправка и могат да се
употребяват повторно.
 Оценка на състоянието и необходимите ресурси за техния ремонт, с цел
привеждането им в състояние на годност за повторна употреба.
 Извършване на ремонтни дейности за възстановяване на качествата и годността на
съответния продукт, преди връщането му за повторна употреба.
 Временно съхранение на останали от ремонтните дейности или негодни за повторна
употреба продукти, преди предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

 Обособено място за изложение на вече ремонтираните предмети и вещи, с цел
тяхното предлагане за повторна употреба.
Създаването и поддържането на инфраструктура за повторна употреба и ремонти е
високоефективно средство за удължаване на жизнения цикъл на продуктите и налагане на
повторната употреба и поправките като надеждна алтернатива на депонирането на депа.
С реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне изпълнение на
Дейност 2.3 „Изграждане на център за поправка и повторна употреба на отпадъци“ към
Мярка „Предотвратяване образуването на отпадъци“ по Оперативна цел 1
„Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци“ на Стратегическа цел 1
„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на
образуването им и насърчаване на повторното им използване“ на Програмата за управление
на отпадъците на територията на Община Смядово за периода 2021 – 2028 г.
Инвестиционното предложение е свързано и с одобрено проектно предложение на
Община Смядово №BG16M1OP002-2.009-0064 с наименование: „Ефективно управление на
отпадъците в община Смядово“ одобрен за финансиране по приоритетна ос № BG16M1OP0022.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
отпадъците“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г.“, със заложена Поддейност 1.2. „Проектиране на център за поправка и повторна
употреба на отпадъците“.
Имот с идентификатор 67708.308.520 се намира в регулационната граница на гр.
Смядово, общ. Смядово, квартал 75, ул. „Петлешков“ №9. Вид собственост – общинска
публична собственост, Акт за общинска собственост №44/ 12.08.1997 г. Вид територия –
урбанизирана. Начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, площ 7531
кв.м., квартал 75, парцел II. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-54/11.09.2007 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК. Границите и съседите на имота са: 67708.229.10;
67708.308.514; 67708.308.517; 67708.308.521.
Имота, предмет на ПУП-ПРЗ, не попадат в обхвата или в непосредствена близост до
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е
BG0000393 „Екокоридор Камчия – Емине“, отстояща на 2837 м.
Не се очаква използването на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на приоритетни и/или опасни
вещества.
Очаква се, при товаренето и разтоварването на строителните отпадъци, да се отделят
минимално количество прах във въздуха.
По време на строително-монтажните дейности – при строителството на обектите на
ПУП-ПРЗ се очаква основно отделянето на неопасни строителни и битови отпадъци. Вида и
количествата ще бъдат изчислени в част „План за управление на строителните отпадъци“ към
работния проект.
По време на експлоатацията се очаква генерирането на следните видове отпадъци:
- 20 03 01 Смесени битови отпадъци – отпадъците временно ще се съхраняват в
контейнер тип „Бобър“ и периодично ще се извозват от ОП „ЧОБиО“ – Смядово до инсталация
за механично – биологично третиране на отпадъците.

- 20 01 36 Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване – отпадъците
от настоящата категория, ще бъдат предавани за рециклиране. Община Смядово има сключен
Договор за предаване и обезвреждане на ИУЕЕО с организация по оползотворяване.
- 19 12 02 Черни метали и 19 12 03 Цветни метали – отпадъците ще бъдат предавани
на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, за
извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на
отпадъци.
- 19 12 04 Пластмасови отпадъци – ще бъдат предавани на организации по
оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО.
От реализирането на ИП се очаква формиране единствено на битово фекални отпадъчни
води, които ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Смядово.
ИП не е свързано с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с
нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3,
т. 3 ЗООС. Следователно не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от
увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария.
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ- Шумен, ул. „ Съединение“ №71, ет.4; тел.: 054/87 49 13
Община Смядово, пл. „ Княз Борис I” №2 при Мирела Ганчева – Специалист „Еколог“
тел. за контакти: 05351/ 2130

