РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мннистерсгво на сжолната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”
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СЪОБЩЕН ИК
съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.2, и чл.52. ал. 1, т.4 на Закона за
водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция .Дунавски район“ /БД“Д Р“/ Заявление вх. №
РР-04-119/31.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване
на повърхностни воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор №
68134.4085.4070 в землище на град София, район Панчарево.ЕКАТТН 68134, община
Столична. област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за
линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - изваж дане на правоъгълен водосток
300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен
път (СОГ1) от км 35+180 до км 41 + 100“. придружено с изискващите се по чл.60, ал.1. ал.2.
ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.
1. Цел на заявеното използване на водите:
Изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден
обект - изграждане на правомълен водосток 300/250 при км 38^787 на СОП.
2. Водно тяло, в което сс предвижда ползване на водите: Воден обект река Искър,
иовърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код BG 1IS135RI726 и име
И СКЪР 1SRWB1726. В пункта на пресичане преминават: Максимално водно количество с
обезпеченост 0.1 % - 1.49 м3/сек.
2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително
състояние на водното тяло, определените цели н мерки в действащите ПУРЬ и ПУРИ,
имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в
наредбата по чл.135, ал.1 r.la.
Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на
разрешително, Пълномощно № П-262/08.10.2019 г.. Решение № С О -196 - ПР / 2015 г на
директора на РИОСВ София, технически проект за обект „Проектиране и строителстви на
Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 42+340 (от пътен възел
„Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ - част малки съоръжения. Представен е и
цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 05.12.2019 г са представени
коригирано заявление, Извадка от подробен устройствен план, одобрен с Решение
№145/28.01.2016 г. на Столичен общински съвет, а допълнително на 23.12.2019 г. с
представен технически проект със заверени от правоспособно лице, хидроложко проучване и
хидравлично оразмеряване.
В хода на административната процедура, на основанис чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите
(ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие
или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително но реда на ЗВ. От
Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. №
22255531903076843/ 11.12.2019 г. е предоставена информация но чл.87, ал. 11 от ДОНК, с
която уведомяват БДДР, че заявителя нима задължения. Съгласно цитираното уведомление.
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информацията е предоставена по данни от ТД на HAII София, офис СДО - София, актуални
към 11.12.2019 г.
Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към
11.12.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони
в областта на околната среда.
Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62. ал.1 o r ЗВ при която е
установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно гази преценка естествено
повърхностно водно тяло /ВТ/ катег ория река от поречие Искър с код BG IIS135R1726 и име
ИСКЪР ISR W B I726 е с умерено екологично състояние и добро хи.мично състояние. За ВТ в
ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ и не са предвидени по-малко строги
цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Обоснованото изключение няма отношение към исканото
ползване на повърхностен воден обект. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден
обект ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор № 68134.4085.4070 в землище
на град София, район Панчарево,ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (Столица),
с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща
воден обект - изграждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект
„Реконструкция и разширение на Софийски околоврг»стен път (СОП) от км 35+180 до км
41+100“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни
и допълващи мерки в ПУРБ.
Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е Постигане на СКОС па
N-NH4, AI и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на
екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на
замърсяването и запазване на добро химично състояние"
Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в район със значителеи
потенциален риск от наводнения с код BG 1_APSFR_IS_041 (р. Искър и притоци в
софийското поле), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение
№1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет
3. Системи ii.ni съоръж ения, чрез които ще се реализира използването:
3.1. Изкопи за съоръжения.Оформяне дъно.
3.2. Подложен бетон клас 0 2 / 1 5 с дебелина 25 см.
3.3. Правоъгълен водосток със светло сечение В/Н 300/250 см. Минимална дебелина
па дъното 30 см, с наклон към оста 3.3%. дебелина на стените 25 см. Дебелина на тавана 35
см със страничен наклон навън 2%. Бетон клас С30/37.
3.4. Дренажни тръби HPDE DN 200 mm SN8 перфорирани с отвори на 120°, с крайни
възвратни клапи тип „жаба”.
3.5. Иглонабит нетъкан геотекстил GRK5.
3.6. Обратно засипване на пластове по 30 см.
3.7. Блокаж дъно радие вток и отток от едроломен камък фракция 0-300 мм.
замонолитен с бетон С 12/15.
3.8. Хидроизолация, дрениращ материал, горно строене.
4. М ясто на ползване: ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор №
68134.4085.4070 в землище на град София, район Панчарево.ЕКАТТЕ 68134, община
Столична, област София (Столица), с координати в система WGS84:
вток СШ 42°37' 19.24“ ИД 23°24’39.374“ на кота 569.10 м
отток СШ 42°37'20.368*' ИД 23°24'39.778“ на кота 568.81 м
5. П роектни параметри на използването:
■ 5.1. Дължина 36.0 м Широчина 11.0 м, обща площ на ползване 396.00 м2.
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■ Режим на ползване - извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни
включително.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
■ Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - по време на преминаване
на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или
предизвикано замърсяване.
■ Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване
използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
■ Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни
включително).
■ Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти.
Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална
площадка извън водните обекти.
■ Да не се извършва изземване на наносни отложения.
■ Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна
растителност и насаждения.
■ Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и
други материали.
■ Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и
крайбрежната заливаема ивица
■ Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями
във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея
дървесна растителност.
■ Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора
на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в
разрешителното.
■ Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и
издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
■ От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния
проект.
■ 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.
■ При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект
в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни
материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на
строителния обект.
■ Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след
приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
■ По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни
съоръжения.
■ 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.
■ Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния
обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите
на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
■ Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
* Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема
на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
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■ След приключване изграждането, монтираните съоръжения 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
■ 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;
■ 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.
7. М ясго за представяне на писмени възраж ения или предлож ения от
заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район‘\ 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 па съобщението.
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