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О Б Я В А 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) 

 

УВЕДОМЯВАМЕ 
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно 

предложение: 

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик по 

улици „Миджур”, „Освобождение”, „Никола Вапцаров”, „Стара планина” и локална улица в 

кв. „Здравец” 

С местоположение: гр. Белоградчик 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в 

Информационен център на Община Белоградчик. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението - „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна 

мрежа на гр. Белоградчик по улици „Миджур”, „Освобождение”, „Никола Вапцаров”, „Стара 

планина” и локална улица в кв. „Здравец” – предвижда се реконструкция на второстепенни 

водопроводни клонове на вътрешната мрежа на гр. Белоградчик. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 

продукция), обща използвана площ. 

Подмяна на остарелите азбесто-циментови тръби с полиетилен висока плътност с 

дължина 1 410,07 м. Технологията е комбинация от изкопна, включваща направа на изкоп, 

полагане на водопровод и възстановяване на уличната настилка и по безтраншеен способ 

посредством специализирана машина. 

 

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата 

на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: 

Неприложимо 

Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, 

собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично 

въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура / 

Гр. Белоградчик – улици „Миджур”, „Освобождение”, „Никола Вапцаров”, „Стара 

планина” и локална улица в кв. „Здравец”. В близост се намират защитена територия 

Природна забележителност „Белоградчишки скали”, както и защитени зони Западна Стара 

планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на местообитанията на букови гори, благуново-

церови гори, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и др. и Западен 

Балкан – BG0002002  за защита на птиците, които няма да бъдат засегнати при реализация 

на инвестиционното намерение. 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

Неприложимо. 

Отпадъци, които се очаква да се генерират: 

Асфалтови смеси, камъни  и строителни материали, съдържащи азбест. 

 

Кмет Община Белоградчик:  

Изготвил: Н. Димитров       /Борис Николов/ 
/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.2 и чл.23 от Закона за 

защита на личните данни/ 


