ОБЯВА
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда
Община Провадия, представлявана от инж. Филчо Филев – Кмет, с адрес на управление: област
Варна, община Провадия, град Провадия, ул. Дунав № 39, ЕИК 000093638
Пощенски адрес за кореспонденция: област Варна, община Провадия, град Провадия, ул.
Дунав № 39
Телефон, факс и e-mail: (0518) 4 2702, факс: (0518) 4 2164, e-mail: delo@provadia.bg
Лице за контакти: инж. Пеньо
, тел.: (0518) 4 7820
Уведомява, че има следното инвестиционно предложение (ИП): предложение „Ремонт и
обновяване на централна градска част на гр. Провадия”, УПИ V, кв. 59 по плана на гр.
Провадия
1. Характеристика на инвестиционното предложение:
Настоящото инвестиционното предложение „Ремонт и обновяване на централна
градска част на гр. Провадия”, УПИ V, кв. 59 по плана на гр. Провадия предвижда
извършване на строително-монтажни и ремонтни работи за изграждане на обновено площадно
пространство за жителите на гр. Провадия и повишаване качеството на жизнената им среда
чрез:
 Полагане на нови настилки;
 Доставка и монтаж на подходящо съвременно и хармонизирано парково

обзавеждане, включващо пейки, кошчета за отпадъци, велосипедни стендове, ел.
стълбове и др.;
 Изграждане на ново енергоспестяващо парково осветление.
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:
Територията, предвидена за реновиране попада в УПИ V „за парк”, кв. 59 по плана на
гр. Провадия, с площ 18 900 кв.м. Имотът е общинска публична собственост, съгласно АОС №
869 / 08.06.2001 г.
В момента централния площад е покрит с бетонни плочи. Алейната мрежа е частично
ремонтирана. Наблюдават се участъци с изразена неравност, липсващи бордюри. Част от
осветлението не функционира. Теренът е с равнинен характер, равномерен наклон и има
изградено отводняване за дъждовната вода.
В зоната на площада има висока дървесна растителност в много добро фитосанитарно
състояние, която ще се запази.

Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на строително-монтажни
работи, включващи дейности по облагородяване и благоустрояване – подмяна на настилки,
разполагане на парково обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове и
велосипедни стендове), изграждане на ново алейно осветление.
Разбиването на съществуващата настилка ще се извърши механизирано, посредством
багери със специални приспособления - пневматични чукове и ръчно с помощта на къртачи.
След премахване на съществуващата настилка ще се извършват изкопни работи до достигане
на проектните коти.
Съществуващата настилка ще се подмени с бетонни плочи с размери 90/30, 60/30 и
30/30 см, дебелина 8 см и цвят: варовиково сиво, базалтово сиво и графитено сиво. Плочите с
по-светъл цвят (варовиково сиво и базалтово сиво) ще се използват за допълнително
подчертаване на основното пешеходно направление и ще напомнят за солта – важен елемент от
историята на гр. Провадия (наречена – древната столица на бялото злато).
Съществуващите партери се запазват, като се повдигнат на височина 40 см и се поставят
дървени пейки. По този начин се създават пространства с възможност за сядане, разговор и
социални контакти. Съществуващата на тези места висока дървесна растителност осигурява
засенчването и създаването на комфортно пространство за сядане.
За оформянето на зелените площи се предвижда изпълнение на декоративни бордюри с
аналогична повърхностна обработка и цвят, и размери 20/5/100 см. Ще се извърши оформяне на
короните на съществуващите дървета. В съществуващите озеленени площи ше се достави и
разстеле слой хумус, ще се засее тревна смеска и ще се засадят многогодишни цветя.
Отводняване на цялата територия ще се осъществява по съществуващата дъждовна
канализация. Предвижда се подмяна на старите решетки с нови за съществуващ линеен
отводнител.

Предвижда се и велоалея, която ще се означи с водещи ивици от същата
настилка каквато е на площада, с еднакъв цвят. Средната разделителна линия ще се
изпълни от хоризонтална маркировка тип студен пластик. В началото и края на
велоалеята ще се поставят знаци.
За съществуващия шадраван се предвижда запълване и полагане на нова настилка.
Проектната разработка дава възможност за поетапно изпълнение на строителномонтажните работи: първи етап – от ул. „Димитър Грънчаров” до зоната на Часовниковата кула
и втори етап – от Часовниковата кула до ул. „Ал. Стамболийски”.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане и/или промяна на нова техническа
инфраструктура и използване на взрив.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
ИП няма връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
4. Местоположение на площадката
Територията, предвидена за реновиране попада в УПИ V „за парк”, кв. 59 по плана на
гр. Провадия, с площ 18 900 кв.м. Имотът е общинска публична собственост, съгласно АОС №
869 / 08.06.2001 г.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на
защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 2000 - ЗЗ BG0002038 "Провадийско-Роякско
плато" за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4
от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134 / 10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр. 26/2012 г.)с изм. и доп.със
Заповед № РД-73 / 28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG 0000104
"Провадийско-Роякско плато", определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.
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При реализация на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично
въздействие.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: вода, пясък,
трошен камък, желязо, горива.
По време на експлоатацията ще се използва предимно вода и горива за поддържане на
декоративната растителност.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин
на третиране
6.1. По време на строителството
За ИП „Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия”, УПИ V, кв.
59 по плана на гр. Провадия е разработен план за управление на строителните отпадъци
съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали.
Очакваните видове отпадъци от реализация на инвестиционното предложение са
с код и наименования, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на
отпадъците и количества както следва:
Строителни отпадъци
 17 01 01 Бетон – в количество около 1400 т;
 17 04 05 чугун и стомана – прогнозно количество 1,0 т;
 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 – в количество около 4,0 т;
Битови отпадъци – ще се образуват от строителните работници
 20 03 01 смесени битови отпадъци
6.1. По време на експлоатацията
По време на експлоатация на инвестиционното предложение ще се образуват предимно
смесени битови отпадъци – код 20 03 01 от ползвателите на терена.
Отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще се третират съгласно разпоредбите на Закона за управление
на отпадъците и поднормативните актове по прилагането му.
7. Отпадъчни води, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното
третиране:
По време на реализация на инвестиционното предложение ще се формират битови
отпадъчни води от работниците на обекта. За задоволяване на санитарно-битовите
потребности на работниците по време на СРД, ще се разположи химическа тоалетна.
8. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В процеса на работа на строителната и транспортна техника ще се емитира прах.
Използването на машините ще бъде свързано и с отделяне на отработени газове, в
чийто състав влизат азотни оксиди, метан, въглероден оксид, серен диоксид и прахови
частици.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката
на предприятието/съоръжението:
На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда наличие на опасни
химични вещества.
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Заинтересованите лица могат да подават писмени мнения, становища и възражения относно
инвестиционното предложение в 30 (тридесет) дневен срок от датата на съобщаването му
(19.06.2018 г.) в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 и в Регионална инспекция
по околната среда и водите-Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4.
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