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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 „Гьоврен” на река Триградска 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 в участъка от баража на водохващането до опашката на завирения обем.

Параметрите на участъка за изземване – задбаражното пространство, са както следва:
	Площ за изземване – 4580м²
	Обем за изземване –  4474м³
Дължина на участъка – 260м

Средна ширина –18м
Средна дълбочина на изземване – 0.80м.

	Географски координати на участъка:

Начало на участъка –      41° 39' 15.8"     24° 22' 52.7"
Край на участъка     –      41° 39' 07.9"     24° 22' 55.8"

	Място за депониране на иззетттите материали – имота на МВЕЦ „Гьоврен”

Транспортна схема – път  с.Говрен – с.Триград  и къс подход към обекта

	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-05-43/11.07.2018г.

Дейностите в реката да се изършват извън периода на размножаване на рибната фауна, определен с ежегодно издаваната заповед от МЗХ.

Цел на заявеното ползване 

„Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект” 
(Почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от водохранилището към водохващане на река Триградска за МВЕЦ „Гьоврен“)

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3МА600R142 – „река Въча и притоци от извори до вливане на р.Широколъшка”
Воден обект – река Триградска.

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
Село Гьоврен   – ЕКАТТЕ 18424
Община Девин, област Смолян


Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
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