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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:
Обект: „Направа пътни настилки по ул. „Априлско въстание“ и ул. „Ген. Заимов“,
ул. „Райна Княгиня“, ул. „З. Ж. Величков“ и ул. „Ив. Вазов“ в гр. Смядово“
Подобекти:
1. Ул. „Априлско въстание“ (от ул. „Илия Блъсков“ до ул. „Априлско въстание
А“)
2. Ул. „Ген. Заимов“, ул. „Апрлиско въстание А“ и ул. „Априлско въстание“ (от
„Априлско въстание А“ до ул. „Черноризец Храбър“)
3. Ул. „Захари Величков“
4. Ул. „Иван Вазов“
5. Ул. „Райна Княгиня“
Настоящият проект на Община Смядово предвижда благоустрояване, подобряване
на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката в
улиците: „Априлско въстание“, ул. „Априлско въстание А“ , ул. „Ген. Заимов“, ул.
„Захари Величков“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Райна Княгиня“ в гр. Смядово.
Целта на инвестиционното намерение е осигуряване на условия на безопасност на
движението, комфорт на пътуващите и отводняване на пътния участък. Улиците се
намират в гр. Смядово и не представляват големи транспортни артерии. Общата дължина
на уличната мрежа, предвидена за благоустрояване е 2 360 метра. При изпълнението на
инвестиционното намерение се предвижда извършването на следните видове работи:
- възстановяване на уличното платно и уличната настилка;
- възстановяване на отводняването;
- изграждане на нови и възстановяване на бордюри и тротоари;
- монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности;
- поставяне на хоризонтална и вертикална пътна маркировка.
С реализацията на инвестиционното предложение, ще се постигне изпълнението на
Мярка 1.1.1: Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура към Специфична цел
1.1: Стимулиране развитието на общината, свързано с географското й положение чрез
доизграждане и модернизация на съществуващата инфраструктура по приоритет 1 :

Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура на
общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп на обектите за публични
услуги на Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на община Смядово
чрез изграждане на техническа инфраструктура, опазване и възстановяване на околната
среда на Планът на развитие на Община Смядово 2014-2020 г.
Улиците се намират в регулационните граници на гр. Смядово, Община Смядово и
изпълнението на инвестиционното намерение не засяга защитени зони по НАТУРА 2000,
защитени територии, обявени по смисъла на ЗЗТ, обекти, подлежащи на здравна защита и
територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично
действие. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура.
Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на обектите. По време на строителството ще се генерират минимално
количество строителни отпадъци, които ще бъдат предадени на лице, притежаващо
разрешително по реда на Закона за управление на отпадъците за последващо третиране и
оползотворяване.
Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъчни води. Не
се очаква наличието на опасни химични вещества.

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 Димитрина Маринова- Началник отдел
„ РРЕХДМД“, тел. За контакти: 05351/2130

