РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“
изх. №ПВ2-00071-О/
гр. Плевен, {Ъ .0^2 0 1 8 г.

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1. т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т.
4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски
район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден
обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал, 4, т. I от ЗВ данни и
документи, обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното използване на водите:
Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и
съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - реконструкция на жп
мост над река Перловска при км 2+771 по проект „Модернизация на железопътна линия
София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември“.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
река Перловска
Qi%=74.0 м3/ сек и Qo.i%= 166.0 м7 сек
код на водно тяло: BG1IS500R1010,
наименование на водно тяло: Владайска ISRWB1010
3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и
териториална единица, код по ЕКАТТЕ:
Река Перловска
Координати WGS84
Мост ляв бряг:
N - 42°4Г57.2", Е - 23°20'58.2"
Мост десен бряг:
Координати WGS84
N - 42°41 ’57.1 ”, Е - 23°20,58.6”
ПИ 68134.610.1087, гр. София. СО. обл. София-68134
4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за
ползване:
I. Разрушаване на съществуващо съоръжение:
1.
Демонтиране на 4 от съществуващите 6 конструкции и разбиване на предните
части на устоите;
II. Проектно решение:
1. Два едноотворни моста със светъл отвор 10.00, обща дължина 12.30 м и наклон
1.0%о;

2. Долно строене - по 2 изливни пилота 0100 на всеки устой, за всеки мост.
обединени със стоманобетонна стена;
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3. Пилоти - с дължина 26 м, като горният им край е със 125 см над котата на долния
ръб на стената;
4. Заскаляване и кофраж на връхна конструкция;
5. Връхна конструкция - стоманобетонна плоча, с височина 0,70 м и ширина 5.55 м,
включваща тротоарна конзола за всеки от мостовете;
6. По 10 бр. отводнители 0150 за всяка от конструкциите 9 общо 20 бр.);
7. Стоманен парапет с височина 110 см върху тротоарните конзоли;;
5.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на
водите:
1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация
и изпълнение на строителството (РПОИС). без нарушаване възможността за свободно
оттичане на водите на реката.
2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на
ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от
коритото на водния обект.
3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти.
Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална
площадка извън коритото на реката.
4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време
на строителството.
5. Да се изготви авариен план за действие при възникване на аварийна ситуация по
време на строителството.
6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение
на работния проект.
7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил
на реката в рамките на ползвания участък.
8. Изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни
разпоредби, §1, т. 89) се извършва единствено в случаите по чл. 140 от Закона за водите,
като подлежи на индивидуален административен акт.
6.
Място за представяне на писмени възражения или предложения от
заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ 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 ти да предложат условия, при които същото да
бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок
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