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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 село Стакевци, 

община Белоградчик” 

 

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

Информационен център на Община Белоградчик. 

 

1. Резюме на предложението - Проектът предвижда реконструкция /подмяна/ на един участък 

от водопроводната мрежа на с.Стакевци /част от главен клон I/ с дължина около 1 км. В 

участъка, предвиден за реконструкция се предвижда подмяна и на сградните водопроводни 

отклонения /от връзката с уличния водопровод до уличната регулационна линия/ и монтаж на 

улични спирателни кранове и пожарни хидранти.  

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

продукция), обща използвана площ. 

Съществуващите улични водопроводи ще се подменят с полиетиленови тръби с висока 

плътност /HDPE РЕ 100/ ф110мм/10bar и ф90мм/10bar на челно термично и електромуфово 

заваряване, които ще се положат в изкоп с ширина 0,70м и средна дълбочина 1,60 м, върху 

пясъчна основа с дебелина 0,10 м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над 

темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от 

кота кота терен. Последните 0,40м до кота кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран 

трошен камък. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20м с уплътняване. 

Излишните земни маси ще се извозят на депо, посочено от възложителя. Изкопите за 

новопроектираните водопроводи се предвижда да се изпълнят по трасетата на съществуващите 

такива, които ще се демонтират. 

В кръстовищата е предвидена и подмяна на част от съществуващите азбестоциментови 

водопроводи по напречните улици, свързани с реконструирания водопровод, с цел изваждане 

на връзките «полиетилен – етернит» извън уличното платно на улицата, предмет на 

реконструкция. 

Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на уличните водопроводи ще се 

изпълнят чрез челно термично заваряване и електромуфово заваряване. Връзките между 

полиетиленовите тръби и арматурите ще се изпълнят със заваряеми полиетиленови фасонни 

части за фланшови съединения. Връзките със съществуващите азбестоциментови тръби ще се 

изпълнят с фланшови адаптори за АЦ тръби. 



 

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

на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното намерение предвижда реконструкция на съществуващия водопровод. 

Не се предвижда промяна на предназначението. 

Местоположение на площадката  

Предвиденият за реконструкция участък  попада в регулационните граници на село Стакевци, 

община Белоградчик.  

Намерението  не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен 

статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и резервати, 

по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени природни обекти по 

смисъла на същия закон. 

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със специфичен 

санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както и не се засягат 

населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален статут на защита. 

В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал. 

Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на инвестиционното 

предложение. 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

За реконструкция на водопровода няма да се използват природни ресурси.  

 Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и 

характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху 

компонентите на околната среда.  

По време на експлоатацията не е необходима вода за питейно – битови и протовопожарни 

нужди. 

Водовземане от подземни води и от повърхностни водни обекти не се предвижда. 

Отпадъци, които се очаква да се генерират: 

Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се извозят на 

депо, съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците. 

Фрезованият материал ще се предаде на община Белоградчик за последващо използване. 

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на РДБО, чрез договор с 

общината и фирмата, обслужваща населеното място. 

 

 

 

Кмет Община Белоградчик: ……………(п)………… 

                /Борис Николов/ 

 


