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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
     
Предвиждат се дейности по почистване чрез изземване на наносни отложения от завирения обем на водохващането за МВЕЦ „Ухловица” 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 – 1 658 м²
	Обем за изземване – 1 750 м³
Дължина на участъка – 125 м

Дълбочина на изземване – средно 1,06 м

	Географски координати на участъка:

41°30’10,203”      24°39’39,784”
 41°30’10,583”      24°39’39,394”
 41°30’10,173”      24°39’38,619”
 41°30’09,024”      24°39’36,024”
 41°30’08,718”      24°39’34,798”
 41°30’08,449”      24°39’34,903”
 41°30’08,475”      24°39’35,906”
 41°30’09,118”      24°39’37,474”
 41°30’09,729”      24°39’38,661”

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-05-44/12.07.2018г.;
Дейностите в реката да се изършват извън периода на размножаване на рибната фауна”;
Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност;
Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;
Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

        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 „Ухловица“)

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3АR900R046 – „река Арда от извори до вливане на р.Сивинска (с.Смилян)”
Воден обект – река Арда.

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
село Могилица   – ЕКАТТЕ 48814
село Буката   – ЕКАТТЕ 06923
Община Смолян, област Смолян


Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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