
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. №ПВО-100

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на
използването

Проектирано е преминаването на Главен колектор - II
през р. Въча, в землището на гр. Кричим, общ.
Кричим, обл. Пловдив посредством бетонов праг.

Предвидено е преминаването да се осъществи на два
етапа, като за целта се изградят две земнонасипни
диги.
Първи етап обхваща изграждане на участъка от
съществуваща РШ до 53 м от бетонов праг. Дигата ще
е с височина 2,50 м и дължина 150 м.
След завършване на втори етап се разрушава
първата дига и се построява втората дига. Речното
течение се премества от страна на построената част
от обекта. Втората дига е с дължина 175 м.

Втория етап обхваща останалата част от бетоновия
праг, както и Главен колектор - II до РШ 1 - Д К.

Оразмерително максималното водно количество при
обезпеченост 1% е О г/0 = 942 м3/сек
Проверовъчно максималното водно количество при
обезпеченост 0,1% е О 0.1% = 1524 м3/сек

Цел на заявеното ползване Преминаване на Главен канализационен колектор
през реката

Водно тяло /воден обект/ Водно тяло с код ВОЗМА 600 Р 130 / река Въча /

Местност,административно-
териториална и
териториална единица
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Място за представяне на
писмени възражения и
предложения от
заинтересованите лица

Гр.Пловдив, ул.Ъулаир" № 26,
Басейнова Дирекция за управление на водите в
Източнобеломорски район

АТАНАСКА ТУНТОВА /////
Директор на Басейнова дирекция за угфбвле
в Източнобеломорски район с център Плов
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