ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш уведомява
обществеността, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на
„Общинска площадка за временно съхранение на строителни и растителни отпадъци”.
Характеристика на инвестиционното предложение:
Възложител: Община Полски Тръмбеш
1. Резюме на предложението
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
Инвестиционното предложение е ново.
Изпълнението е част от задълженията на кмета на общината, съгласно чл.19, ал.3,
т.5 и т.10 от Закона за управление на отпадъците.
Реализирането на инвестиционното предложение е алтернативно решение за
изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Полски
Тръмбеш 2015-2020г.
Експлоатационните условия не предполагат заемане, нито засягане на
допълнителни територии, както и извършване на други дейности, определящи рамката
за развитие на други инвестиционни предложения по Приложения №1 и 2 на ЗООС.
Обособяването на площадка за временно съхранение на строителни и растителни
отпадъци цели предимно намаляване на количеството на депонираните отпадъци.
Ще бъдат временно съхранявани СО, генерирани при строителство, съответна
разрушаване и жилищни и нежилищни сгради, както и отпадъци от извършване на
ремотни дейности в тези сгради на територията на Община Полски Тръмбеш.
При запълване капацитета на площадката ще бъдат транспортирани до
специализирана площадка за събиране, опозолтворянаве, третиране и съхранение на
строителни отпадъци.
Относно отделно обособената площадка за временно съхранение на растителни
отпадъци при въвеждане на регионалното депо, където участва Община Полски
Тръмбеш ще бъдат депонирани.
Площадката се предвижда да бъде в съответствие с нуждите на населението и
прогнозните количества строителни и растителни отпадъци за територията на Община
Полски Тръмбеш.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.);
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
ПИ с идентификатор 57354.300.2485 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, УПИ V2485, кв.75 по ПУП на гр.П.Тръмбеш,
представлява имот частна общинска

собственост, в урбанизирана територия и площ от 13742 кв.м.
Имота е с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.
За нуждите на инвестиционното намерение се предвижда изготвяне на проект за
изменение на ПУП на гр. Полски Тръмбеш, с което ще се определи и отреди място за
площадка за временно съхранение на строителни и растителни отпадъци. Според
изготвеното техническо задание за изготвяне на частично изменение на ПУП-план за
регулация и застрояване за УПИ V-2485, кв.75 по ПУП на гр.П.Тръмбеш
фаза:предварителен проект се предвижда обособяване на нов имот УПИ I-2485 с площ
от 6200 м2, предназначен за временно съхраняване на строителни и растителни
отпадъци.
Общата използваема площ на новообразувания УПИ е 6200 м2 , от която ще се
обособят две отделни площадки, както следва:
За строителни отпадъци отредена площ 1500 м2
За растителни отпадъци 1200 м2.
Площадката за строителните отпадъци е предвидена с основна дейност по
временно съхранение. На терена няма да се извършват дейности по третиране на
отпадъците. Площадката ще фукционира и като претоварна станция като дейността
няма да е свързана с генериране на неорганизирани и организирани емисии в околната
среда в т.ч. и да е източник на запрашаване и на шум над допустимите нива.
Капацитета на площадката ще бъде съобразен с изискванията на Наредба №
7/2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане и
третиране на отпадъци.
Ще се използва съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвиждат изкопни работи или ползване на взрив.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон:
На този етап е разработено единствено техническо задание за допускане
изработването проект за изменение на подробния устройствен план на гр. Полски
Тръмбеш с обхват съществуващото УПИ V-2485, кв. 75 по действащия план на града с
предназначение „за автобаза” с обща площ 13742 кв.м..
В изготвеното предложение за разработване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, се предвижда разделянето на УПИ V-2485 на
два урегулирани поземлени имота, както следва:
УПИ V-2485 с площ 7542,00 кв.м. – за автобаза
УПИ I -2485 с площ 6200,00 кв. м. – за площадка да временно съхранение
На по-късен етап:
Преценяване необходимостта от оценка въздействието на околната среда – от
РИСВ – Велико Търново.
Становище от Регионална здравна инспекция
Не се предвиждат дейности по строителство.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се
посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или
правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост
до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти,
подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното

наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура)
гр. Полски Тръмбеш
Община Полски Тръмбеш
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2485 по КККР на гр. П.Тръмбеш–
частна общинска собственост, УПИ V-2485, кв. 75 по действащия план на гр.
П.Тръмбеш.
Не се очаква трангранично въздействие
Няма нужда от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или
ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества,
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Предвидено е водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очаква.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
Не се очаква.
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Не се очаква.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване
на последствията от тях)
Не се очаква.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят
писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68.
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