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 от
„ПЕТРА ТСИ“ ООД 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 обем до 30 000 м3 годишно,
при дълбочина на изкопа от 1,00 м до 1,50 м.
ВОДНО ТЯЛО - язовир „Огоста“, код на водното тяло: BG10G700L004.
СИСТЕМА НА ИЗЗЕМВАНЕ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРИОД НА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА:
Системата на изземване е едностъпална, ще се осъществява чрез багер за изземван и
булдозер.

Транспортирането ще се осъществява с булдозер

(челен товарач)

и

автосамосвали. При покачване на водното ниво на язовир „Огоста“ мобилното оборудване
ще се премести в база на „ПЕТРА ТСИ“ ООД в гр. Берковица. В пресевната инсталация,
чрез сита, ще се сепарират различни фракции, които ще се складират до тяхното
извозване. Транспортирането ще се извършва съгласно транспортна схема за извозване на
иззетия материал, одобрена от общината.
Предвиден период на работа - осем месеца в годината: от м. април до м. ноември.
МЯСТО НА ПОЛЗВАНЕ: участък, разположен при вливането на р. Огоста в язовир
„Огоста”, под кота най-високо водно ниво 199,50 м, в имот номер 000628 в землището на
с. Горно Церовене, ЕКАТТЕ 17018, община Монтана, област Монтана.
ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЗВАНЕТО: надморска височина 185 м, кота на
изземване до 185,00 м, обща площ на участъка 152 932 м , определен от точки с
координати, както следва:
№

Координати в координатна система 1970 г.

Координати WGS 84

Север, X [ш]

Изток, Y [ш]

Longitude [,..°]

Latitude [...°]

1

4717488.47

8490165.63

43°23'37.698"

23°06'52.606"

2

4717371.39

8490415.72

43°23'33.912"

23°07'03.724”
1

1

Ш

3

4717024.21

8490508.47

43°23'22.665"

23°07’07.859"

4

4717023.62

8490333.29

43°23'22.641"

23°07'00.076"

5

4716956.48

8490149.18

43°23'20.460"

23°06'51.898"

6

4716972.07

8490103.61

43°23'20.963"

23°06'49.873"

7

4717075.00

8490104.00

43°23'24.299"

23°06'49.886"

8

4717208.00

8490099.00

43°23'28.608"

23°06'49.658"

9

4717263.85

8490065.11

43°23'30.417"

23°06'48.150"

10

4717319.49

8490101.79

43°23'32.221"

23°06'49.777"

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, без да се засягат съседни терени.
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 извършват 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.
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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 27-ПР/2014 г. на директора на
РИОСВ - Монтана.

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 басейни”, по административна преписка с вх. № ПВ-14 на

Министър на околната среда и водите

