
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя Община Смядово 

документация за инвестиционно предложение „Закриване, рекултивация и мониторинг на 

общинско депо за битови отпадъци-гр. Смядово“, като информиране на компетентния орган 

по околна среда по реда на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, 

(обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., изм. и доп.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. 

изм. и доп. ДВ, бр.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

С инвестиционното предложение се предвижда закриване на общинско депо за 

битови отпадъци в гр. Смядово в ПИ № 67708.95.613 в местността „Грибаков дол“ с площ 

13 656 кв.м., което към настоящия момент не отговаря на изискванията на нормативната 

уредба и съвременните технически стандарти и е спряно от експлоатация със Заповед № 

298/10.06.2008г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен; рекултивиране на сметното тяло и 

провеждане на след експлоатационен мониторинг.  

Съгласно информацията в уведомлението, освен регламентирания за депо поземлен 

имот, засегнати от депонирани отпадъци са и следните имоти: ПИ № 67708.95.614; ПИ № 

67708.16.118; ПИ № 67708.95.609; ПИ № 67708.95.612; ПИ № 67708.15.16 и ПИ № 

67708.15.17, като общата площ, на която са депонирани отпадъци е около 14 декара с 

приблизителен обем 60 000 куб.м. Дейностите, предвидени с ИП не са поименно изброени в 

Приложение № 1 и № 2 от ЗООС, но предвид наличието на съпътстващи дейности 

(изграждане на газоотвеждаща система, изграждане на дренажна система за събиране и 

отвеждане на повърхностните води извън тялото на депото и др.), инвестиционното 

предложение се разглежда като „разширение или изменение“ на обект, попадащ в обхвата на 

т. 11 б) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за  което е необходимо да се 

приложат разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон и се проведе процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.  

 ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на 

чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, която се съвместява с тази по реда на ЗООС. Въз основа 

на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ гр. Шумен ще 

извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ на етап 

представяне на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

 Копие на писмото е изпратено до БДЧР гр. Варна.  

 

 
 


