РЕПУ БЛИКА Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”
изх.№ ПВ4-00066
гр. Плевен, . . / f , . / /....2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка е чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г” и чл. 52, ал. 1, т. 4
от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с
център гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи
по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.
1. Цел на заявеното ползване на водния обект: Изграждане на съоръжения за защита
от вредното въздействие на водите - укрепване със защитна брегоукрепителна стена и
мрежести габионни тела на участък от р.Дунав.
2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: р. Дунав, водно тяло (EUCDRWB)
BG1DU000R001.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предвидено е
изграждане на брегоукрепително съоръжение - защитното съоръжение в с. Вардим ще се
състои от каменна заскалявка с бетонова облицовка - опорен бетонен блок, стоманобетонна
облицовка, бронировка на откоса, мрежести габионни тела, подредени върху основа от ломен
камък, облицовани със стоманобетонна стена и затежнени с бетонова плоча, върху която ще се
монтира стоманен парапет. Брегоукрепителното съоръжение има следните параметри:
дължина 934м, ширина 6,1 Ом от опорния блок до алеята и височина 4,90м. Приета кота на
защита до +24,30.
Географски координати на участъка, предвиден за ползване:
Начало: СШ 43° 36' 51,771" ИД 25° 27' 53,014"
Край: СШ 43° 36' 45,336" ИД 25° 28' 32,114"
4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална
единица, код по ЕКАТТЕ: участък от р. Дунав в регулацията на с. Вардим (от км 539-ти до
км 540-ти), община Свищов, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 10118.
5. Проектни параметри на ползването:
• Дължина на участъка - 934м;
• Ширина —6,1 Ом;
• Площ на участъка - 5697,40м2.
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6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна
април^-юни включително.
6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и
рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.
6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне
на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане
на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания
към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо
трасиране на местоположенията на брегоукрепителните съоръжения.
6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите
в Дунавски район е център гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;
6.6. Уведомяване на контролиращия орган:
6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район
незабавно - по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при
възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на
действие на разрешителното.
6.7. Опазване на водите и околната среда:
6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти.
Зарежданията е горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка
извън водния обект.
6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци,
предмети и други материали.
6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:
6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на
директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район е център град
Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
6.9. Изпълнението на разрешените дейности:
6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта
и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение
на работния проект;
6.10. Специфични условия на разрешената дейност:
6.10.1.
Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация
и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без
нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.
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6.10.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречните профили на
водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали
и земните маси от коритото на река Дунав, като се депонират извън границите на водния
обект.
6.10.3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими
и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по
време на ползването на водния обект.
6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на
обекта на място, определено от Община Свищов;
6.10.6. Строителството да се изпълнява в месеците на мааловодие от юли до
октомври, съгласно становище изх. № 3257/17.10.2016 г. на РИОСВ - В.Търново.
6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:
6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползваните
участъци, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова
дирекция.
6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на
екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова
дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.
6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и
предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения,
свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:
6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време
контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на
изпълнението на условията на разрешителното;
6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган
необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното
ползване и предмета на проверката.
6.13. Продължаване на разрешителното:
6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на
чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното
се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;
6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72^чл.77 от Закона
за водите.
6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при
условията на чл.79 от Закона за водите.
6.14. Отнемане на: разрешителното:
6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
• Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в
разрешителното.
• Нарушаване условията на рарешителното.
• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на
използването.

о

5800 - гр. Плевен, ул. „Чаталджа" № 60
Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342
www. bd-dunav.org, e-mail: dunavbd@bddr.org

4

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора
на басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен
определя тази част.
6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите,
параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на
водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно накакзателна
отговорност по чл.200 от Закона за водите.
7.
Място за представяне на писмени възражения или предложения
заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район е
център гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу
издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено,
с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на
съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунав
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