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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 квартали 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63 на с.Пъдарско,  в границите на водния обект – Дуван дере, са както следва:
	Почистване и оформяне на проводим трапецовиден напречен профил на дерето с дължина 285,38м – водоприемник на дренажните отводнители.

Отвеждане на дренажните води от описаните квартали на с.Пъдарско до Дуван дере посредством мрежа от дренажни отводнителни тръбопроводи, като заустването на събраните водни количества е в дерето в три пункта.

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

Начало на участък -   N 42°20'31.36"    
                                     Е 24°54'03.03" 
Край на участък      -  N 42°20'36.98"    
                                     Е 24°53'59.36" 
Надморска височина около 200м

	  Приложени са хидравлични изчисления за определяне на максималния и средногодишния отток на „Дуван дере на пункт с.Пъдарско” въз основа на хидроложки данни за Дуван дере както следва: 

         
Q1%        = 41,35 м³/сек 
Q5%        = 24,39 м³/сек 
Qср.г.      = 3,69 м³/сек


Проводимостта на Дуван дере и предвидените за изграждане съоръжения е осигурено при Qср.г.=3,69 м³/сек. При проверка на водните количества с обезпеченост р=5%, два от трите клона на заустване в Дуван дере(кл.12 и кл.8) остават под ВН, при обезпеченост 1%  и трите клона се намират под ВН (видно от чертеж 2/2 „Надлъжен профил Дуван дере, Типов напречен профил Дуван дере”, фаза Технически проект, част Хидроложки доклад). С оглед на това, съществува вероятност при високи води с обезпеченост Q1% и Q5% , така оразмерените дренажни отводнители в точките на заустване да не изпълнят   напълно своята функция.
        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. 
Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в мрежата за дренажни води.
Дренажната мрежа и съоръженията към нея да се изградят съгласно проектната документация.
Цел на заявеното ползване 

„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – корекция на участък от Дуван дере във връзка с изграждане на дренажни отводнители за отводняване на квартали 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, в с.Пъдарско, община Брезово, област Пловдив
Водно тяло /воден обект/
водно тяло с код BG3MA300R075 – „ГОК Азмака и ГОК Карадере“. 
Воден обект – Дуван дере
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
село Пъдарско   – ЕКАТТЕ 58983
община Брезово, област Пловдив.


Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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