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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН


file_4.png


file_5.wmf



                                                                             4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35                                                                    1 / 2
Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
                                  
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на
 ползването
     
Предвиждат се дейности по почистване чрез изземване на наносни отложения от завирения обем на водохващането за МВЕЦ „Зареница” във връзка с възстановяването на първоначално зададените  параметри, напречен и надлъжен  профил на завирения обем и нормалната работа на съоръжението. Подлежащите за изземване материали са ограничени до зоната на  водния басейн пред стената.

Параметрите на участъка за почистване са както следва:
	Площ за изземване – 7 713м²
	Обем за изземване – 2 890м³
Дължина на участъка – 220м

Дълбочина на изземване < 1.30м

	Географски координати на участъка:

Начало на участъка:
	Бент  ляв бряг -  т.2  41°53'12.09"    24°42' 01.681"
	Бент десен бряг- т.3 41°53'11.252"  24°42' 02.313"

Край на участъка - т.12 41°53'08.515" 24°41' 54.229"

Специфични условия на разрешената дейност, при които ще бъде издаден административния акт:

„Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на участъка за почистване, определен с технически проект, придружаващ заявление с вх.№ РР-05-8/21.08.2017г.в БДИБР.
Дейностите в реката да се изършват извън периода на размножаване на рибната фауна”

        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и геодезическа част, включваща напречни, надлъжни профили  и координатен регистър на контура на участъка, предназначен за изземване. 

Цел на заявеното ползване 

„Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект” 
(обект: Почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от водохранилището  към водохващане на р.Чепеларска за МВЕЦ „Зареница“)

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3МА600R216 – „река Чепеларска от река Забърдовска до вливане на река Юговска и река Орешица”.
Воден обект – река Чепеларска.

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
Село Хвойна   – ЕКАТТЕ 77219
Община Чепеларе, област Смолян


Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”





