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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на
 ползването
           
Предвидените дейности в урегулираната територия на с.Борино,  в границите на водния обект - коритото на р.Боринска и покрай улица „Христо Ботев”, са както следва:
	Оформяне на проектен профил на речното легло съгласно напречни и надлъжни профили за участъка.

Изграждане на водостоци със сечение 4/1,50 м, състоящи се от 3 покрити сегмента(ламели 1,2 и 3) с дължина по 5 метра в началото на дерето и 1 участък (ламела 9) със същия размер в края на дерето.
	Изграждане на 2 броя подпорни стени – едната е с дължина 23,50м и височина 2,00м, другата е с дължина 23,00м и с максимална височина 2,85м. Участъците между стените (дъното на дерето) се бетонират съгласно  чертежите в част конструктивна.
	 Подпорните стени и водостоците са решени като армирани, с вертикална предна и наклонена задна стена, с барбакани за подпочвените води, хидроизолации и обратни насипи.


	Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

Начало на участък -   N 41°41'08.439"     
                                     Е 24°17'23.278" 
Край на участък      -  N 41°34'07.302"    
                                     Е 24°17'24.194" 
Надморска височина от 1138 до 1144м

	  Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за станцията-аналог река Широколъшка  както следва:         

Q0.1%    =  2,46 м³/сек
Q1%        = 1,61 м³/сек 
Q5%        = 1,02 м³/сек 
Q10%      = 0,78 м³/сек

Проводимостта на речното корито и предвидените за изграждане съоръжения е осигурена при наличие на запасни височини.
        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план. 

Условия, при които ще бъде издаден административния акт, съгласно работен проект и хидравлични изчисления за проводимостта на участъка:

Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му чрез почистване от наноси и растителност. 
Забранява се извършването на строежи над покритите речни участъци съгласно чл.143 от ЗВ

Цел на заявеното ползване 

„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от вредното въздействие на водите” – (обект: благоустройство и озеленяване, коригиране с водостоци и подпорни стени) 
Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с  код  BG3MA600R142 – „р.Въча и притоци от извори до вливане на р.Широколъшка“
Воден обект – река Боринска.

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
село Борино   – ЕКАТТЕ 05462
община Борино, област Смолян


Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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МАРИН МАРИНОВ
За Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)





