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УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5
ЕИК: BG 000852633
Пълен пощенски адрес: Гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 05731/2020; 05731/2505; mail@toshevo.org
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Валентин Димитровкмет на Община Генерал Тошево
Лице за контакти: инж. Ради Михайлов
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че Община Генерал Тошево има следното инвестиционно предложение:
„Корекция на безименно дере в с. Преселенци, Община Генерал Тошево”

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Разглежданият участък от коригираното дере събира повърхностния отток от
земеделските земи разположени северно от с. Преселенци и го отвежда по най-късия път
през имоти в населеното място, като го зауства в безименно дере, преминаващо южно от
селото. Съществуващата канавка в изкоп е облицована тротоарни плочи, с трапецовидно
напречно сечение, с площ от 0,45 до 0,55 m². По време на преминалите високи вълни по
дерето в района на 03. и 08.06.2017 г., довели до заливане на прилежащите имоти, части
от облицовката на канавката са разрушени. Недостатъчното напречно сечение не

позволява провеждането на водното количество с нормативна обезпеченост. В предвид
оставените белези от преминалите високи вълни в прилежащите имоти и нанесените
разрушения е неудачно възстановяването на съществуващата канавка с напречен
трапецовиден профил, който е недостатъчен за провеждане падналите водните
количества. На двете улици, пресичани от дерето са изградени съответно плочест
водосток и тръбен водосток от батерия от 3 бр. тръби. В имотите преди и след тръбния
водосток са изградени ограничителни стени от бетон с височина 0,55 m. Поради това, че
за оттичане на водите от прилежащата част на имотите в стените са пробити малко на
брой отвори, това е попречило на бързото оттичане на водите от залетите имоти.
Анализът показва, че за цялостно решаване на проблема с възникване на бедствени
ситуации по дерето в населеното място е необходимо проектиране и изграждане на
корекция без да се засягат допълнителни площи, а се увеличи напречното сечение на
профила.
В ситуационно отношение корекцията е предвидено да се изпълни максимално близо
до съществуващата канавка, поради обстоятелството, че дерето е канализирано през
урегулирани имоти, което ограничава значително ивицата за разполагане на
корекцията, за да се избегне излишно засягане и отчуждения на части от прилежащите
имоти. Приетия напречен профил на облицования канал е съобразен с разстоянието
между съществуващите ограничителни стени от бетон, които се запазват. Частична
промяна се налага поради разположението на съществуващата канавка след плочестия
водосток, която е насочена под недопустим ъгъл спрямо изхода на водостока и
съществуващата шахта в близост до канала. Приема се правоъгълен облицован канал с
размер на дъното 1,60 m. Височината на канала по посока на течението е разделена на
два участъка с височини 1,15 m и 0,75 m. Стените и дъното на канала преди полагане на
облицовката да се трамбоват. Полага се бетон 20 см и армировка. Под бетона се полага
пясък с дебелина 10 см.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други
свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на
съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи,
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Проектът за корекция на безименно дере в с.Преселенци, включва:
Демонтаж на стара облицовка
Изкореняване на саморасли дървета и храсти по трасето на дерето
Изкопаване на земен профил за пропускане на оразмерителната висока вълна.
Изграждане на насочваща дига за предпазване на сухия откос от изравяне.
Почистване на наносите след тръбния водосток
Разкъртване, натоварване и изнасяне на тротоарни плочи от облицовката на
съществуващата канавка
Разкъртване, натоварване и изнасяне на бетоновата облицовка на съществуващата
канавка, подлежаща на премахване съгласно чертежите
Укрепване на оградните стени
Изкоп на открит канал
Оформяне на дъното и откосите на траншеята ръчно и уплътняване с трамбоване.
Полагане на пясъчна подложка

Кофраж и декофраж стени
Полагане на армировка
Полагане на бетон
Съединяване на новата облицовка на канала със съществуващата при водостоците
Фугиране - фуги 2 см. запълнени със стиропор и битумен мастик, съгласно детайл
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване
на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане
на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)
Корекцията на дерето обхваща части от землището и урбанизираната територия на с.
Преселенци с ЕКАТТЕ 58181, община Генерал Тошево.
Разглежданото дере води началото си от хълмистия район северно от селото, чиито
най-високи части надвишават 209 м. надморска височина, тече приблизително от север
на юг през с. Преселенци, след което се зауства в низината на безименно дере
преминаващо южно от селото, ляв приток на дере „Голям качамак“. До заустването
площта на водосборния басейн е 1,85 км², средната надморска височина е 183,5 м,
средната ширина е 600 м., средният наклон е 4,0 %, дължината на реката е 3,0 км, а
средния и наклон 16,3 ‰. Формата на водосборния басейн е близка до симетрична.
Големината и формата на водосборната област са причина за концентрирано
оттичане на изхода. Високите води се причиняват в следствие на интензивни валежи,
които най-често се случват през юни, юли или август. Малка част от площите на общия
водосбор са урбанизирана територия и пътна мрежа, а останалите са земеделски земи.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от
изграждане на нови)
При реализирането на инвестиционното предложение се предвижда ползването на
пясък за строителните дейности, земни маси и глина за оформяне на дъно и откоси на
дерето.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква по време на строителните работи отделянето на вредни емисии във
въздуха, освен локално запрашаване при подготовка на терена и възстановяването на
облицоването на канала.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Очаква се да бъдат генерирани битови отпадъци от работниците на обекта, които ще
бъдат събрани и извозени, чрез системата за организирано сметоизвозване в
с.Преселенци.

Отделените начупени плочи и натрошен бетон от облицовката на канала ще бъдат
предадени за обезвреждане на съоръжението за строителни отпадъци на Регионално депос.Стожер.
8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква генерирането на
отпадъчни води.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1
към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от
тях)
Няма да има опасни химични вещества.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато
за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС)
поради следните основания (мотиви):………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията
на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен
акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно
предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1.допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение.
3.2.картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ
мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и
изпратено на посочения адрес на електронна поща.
Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от
мен адрес на електронна поща.

Дата: ........................................................

Уведомител: …………………………………
Валентин Димитров- кмет на Общината
(име, длъжност, подпис)

