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ОБЯВА
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 вътрешна водопроводна мрежа под централен градски
площад „Възраждане” гр. Белоградчик”
С местоположение: централен площад „Възраждане“, ул. „Славянска” и по част от улици
„Поручик Дворянов”, „Хаджи Димитър” и пл. „Г. Бенковски”, гр. Белоградчик, общ.
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 - Общата цел на настоящия проект е предотвратяване
възникване на аварии по вътрешната водопроводна мрежа в реконструираната ѝ част, без да
се нарушава проводимостта и необходимото налягане в нея. С изготвяне на проекта се
подсигурява максимално часово водно количество, с необходимите качества за задоволяване
на питейно-битовите нужди на потребителите в гр. Белоградчик. С изпълнението на
проекта се цели постигане на съответствие с изискванията на Рамкова директива за водите
2000/60/ЕО и с Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от
човека.
2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова
продукция), обща използвана площ.
Общата концепция на проекта е подмяна на уличните водопроводи под централния
площад и прилежащите му улици, и реконструкция на част от технологичната им схема,
както и подмяна на свързаните към тях сградни водопроводни отклонения.
Предвижда се изграждане на нови водопроводи с обща дължина от 937 метра и сградно
водопроводни отклонения с дължина от 218 метра.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Инвестиционен проект „Обновяване на площад „Възраждане” гр. Белоградчик”,
финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0055-С01/04.06.2019 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
Необходимо издаване разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

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 /
Община Белоградчик,
гр. Белоградчик,
централен
площад
„Възраждане”
и по част от прилежащите му улици „Поручик Дворянов”, „Славянска”, „Хаджи Димитър” и
под част от пл. „Г. Бенковски”. Улиците попадат в регулационните черти на гр. Белоградчик.
Имотите са публична общинска собственост, като съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за
общинската собственост за тях не се съставят актове за общинска собственост. Имотите
попадат в близост до 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.
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Пясък, баластра и несортиран трошен камък за засипване на изкопите.
Отпадъци, които се очаква да се генерират:
Не се очаква генериране на отпадъци.

Изготвил:
Н. Димитров

Кмет Община Белоградчик:
/Борис Николов/
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