СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46,
ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), обявява, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект
- язовир „Огоста”.
Цел на ползването: изземване на наносни отложения в размер на не повече от 7200 м3
годишно, при дълбочина на изкопа от 1,00 м до 1,50 м.
Изземването ще се осъществява чрез багер за изземване, булдозер, автосамосвали и
булдозер (челен товарач).
Водно тяло - язовир „Огоста“, код на водното тяло: BG10G700L004.
Място на ползване: участък, разположен при вливането на р. Златица в язовир „Огоста”,
под кота най-високо водно ниво 199,50 м, в землището на с. Гаганица, ЕКАТТЕ 14297,
община Берковица, област Монтана.
Проектни параметри на ползването: кота на изземване до 185,00 м, обща площ 238 000
м2, определена от точки с координати, както следва:
№

Координати в координатна система 1970 г.

Координати WGS 84

Север, X [ш]

Изток, Y [т]

Longitude [..."]

Latitude [...’]

1

4713738.73

8494463.37

43°2Г36.285"

23°10'03.631"

2

4713244.86

8494812.54

43°21'20.285”

23°10'19.144"

3

4713115.19

8494568.52

43°2Г16.081"

23°10'08.310"

4

4713084.59

8494384.64

43°2Г15.088"

23°10'00.145"

5

4713101.88

8494189.59

43°21’15.646"

23°09'51.483"

6

4713117.89

8494161.46

43°2Г16.164"

23°09'50.234"

7

4713134.89

8494149.39

43°2Г16.715"

23°09'49.698"

8

4713162.77

8494141.38

43°2Г17.618"

23°09’49.342"

9

4713184.67

8494143.33

43°21’18.328"

23°09'49.428"

10

4713286.29

8494219.73

43°21'21.622"

23°09'52.819"

11

4713347.06

8494244.81

43°2Г23.591"

23°09'53.931"

•

12

4713394.81

8494286.00

43°2Г25.139"

23°09'55.760"

13

4713452.57

8494316.19

43°2Г27.011"

23°09'57.100"

14

4713532.34

8494310.14

43°21’29.596"

23°09'56.830"

15

4713599.23

8494320.13

43°21'31.763"

23°09'57.272"

16

4713669.86

8494391.49

43°21'34.053"

23°10'00.440"

17

4713707.61

8494437.70

43°21'35.276"

23°10'02.492"

18

4713734.48

8494460.82

43°2Г36.147"

23°10'03.518"

Правото на ползване ще предостави при следните условия:
Технология на изземването на наносните отложения: по открит способ, чрез първична
обработка - пресяване, промиване и претрошаване.
Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешения участък,
като започва от долния край на разрешения участък и продължава нагоре по течението.
Изземването да става равномерно по площта на участъка, на ивици, успоредни на водното
течение с възможно най-голяма ширина и дължина, без образуване на ями, като се започне
от вътрешната част на участъка в посока към бреговете до достигане на проектната кота.
Участъците, в които ще се извършва дейността да бъдат оформени с плавни откоси
(откоси 1:2), с височина на откоса до 1,50 м.
Да не се изграждат съоръжения в разрешения за ползване участък.
Миенето и обслужването на транспортните средства и техниката, които ще се използват
при реализиране на дейността, както и първичната преработка на иззетите наносни
отложения (включително разполагането на предвидената в технологичния проект мобилна
пресевна инсталация) да се осъществяват на специална площадка извън границите на
язовир „Огоста“.
Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на
рибната фауна, а именно извън м. април - юни включително.
Да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти.
Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална
площадка извън границите водния обект.

Да се опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. Да
не се извършва засаждане на трайни насаждения с плитка коренова система.
Да не се депонира материал в границите на водния обект.
Да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък.
Да се спазват усвовията, поставени в Решение № МО 5-ПР/2015 г. на директора на РИОСВ
- Монтана, сред които: изземването да се извършва без да се засягат съседни терени и
защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.

На основание чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на
съобщението в община Берковица и поставянето му на интернет страницата на
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заинтересованите лица могат да
възразят срещу издаване на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде
'издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмени възражения или предложения се представят в МОСВ, Дирекция „Управление на
водите”, отдел „Управление на речните басейни” на адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 22, Дирекция „Управление на водите, отдел “Управление на речните

Министър на околната среда и водите

