Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за
извършване
на
оценка
на
въздействието върху околната среда

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, тел. 0888 00 60 80
(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Гоце Делчев, ЕИК 000024745
(седалище)
Пълен пощенски адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888 00 60 80, 0889/848685 oba@gocenet.net
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Москов
Лице за контакти: инж. Петър Мутафчиев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че

Община Гоце Делчев

има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан, общ. Гоце Делчев, отклонение от външен
водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до
3

напорен водоем 120 м за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан,
общ. Гоце Делчев, обл. Благовград“
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение е да се осигури ефикасно и ефективно водоснабдяване
на селото, да се намалят загубите на питейна вода, да се намалят експлоатационните разходи. С
реализацията на проекта се предвижда привеждане на водопроводната мрежа в съответствие с
новите екологични норми и нормите за годност на строителните продукти. Участъкът, който ще
бъде рекоструктиран е изпълнен от етернитови тръби ф80, ф60 и стоманени тръби ф80.
Водопроводът често аварира и няма необходимата проводимост.
Ново инвестиционно предложение.
(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 обхваща реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан от отклонение от външен
водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до
напорен водоем 120 м3 за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан,
общ. Гоце Делчев, обл. Благовград с дължина 2 354, 68 м.
3

Над село Баничан има изграден резервоар 120 м . Резервоарът е в добро състояние. От ВС
„Бараката“ и ВС „Софията“ се водоснабдяват седем населени места – група „Гоце Делчев“ – с.
Корница, с. Лъжница, с. Мосомище, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, гр. Гоце Делчев – резервоар
3
1250 м .
Вътрешната водопроводна мрежа в село Баничан е изградена от етернитови тръби, стоманени
тръби, поцинковани тръби и PE тръби. Една част от водопроводната мрежа на селото е подменена.
Мрежата не е зонирана.
Има изградена канализационна мрежа, която е сменена. Водопроводната мрежа е сключена.
Оразмерителните скорости на водата във водопроводите са от 0.8 до 1.4 m/s. Минималния
диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с населените под
100 000 жители е 80 mm / Наредба № 2 от 22.03.2005/ или в случая 90 за тръби от полиетилен
висока плътност – PEHD100 SDR17 PN10atm.
Оразмерителните водни количества за водоснабдяване на с. Баничан са определени в
съответствие с „Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи“ от 22.03.2005 год.
Оразмерителните водни количества са формирани от следните елементи:


Водно количество за нуждите на населението;



Водно количество за „Водоналивно предприятие Пирин Спринг АД“

Не се предвижда използването на взрив, и изграждане на временни пътища и улици.
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)
с. Баничан, Община Гоце Делчев, обл. Благовград, имот № 302.28, местност „Голака“
Координатен регистър на чупките по трасето.
Координатна система – „Кадастрална“ – 2005

1

4610722.720 349623.399

23 4610850.660 350667.113

2

4610711.898 349629.539

24 4610854.833 350681.438

3

4610713.220 349655.194

25 4610852.672 350725.922

4

4610709.557 349683.318

26 4610846.546 350755.396

5

4610708.687 349804.193

27 4610843.529 350791.244

6

4610707.562 349826.483

28 4610838.096 350833.828

7

4610710.303 349864.523

29 4610828.618 350847.862

8

4610712.070 349909.347

30 4610820.901 350889.998

9

4610715.937 349959.105

31 4610812.775 350916.768

10 4610718.269 350026.421

32 4610802.556 350934.544

11 4610717.435 350065.253

33 4610804.197 350960.828

12 4610710.141 350125.853

34 4610797.398 350991.619

13 4610704.538 350196.553

35 4610786.242 351022.358

14 4610738.971 350309.101

36 4610797.758 351108.911

15 4610780.704 350397.472

37 4610795.706 341148.505

16 4610819.936 350459.378

38 4610779.482 351176.147

17 4610834.335 350488.301

39 4610763.836 351221.581

18 4610850.252 350536.531

40 4610746.818 351261.136

19 4610852.478 360567.530

41 4610744.069 351290.300

20 4610850.765 350603.593

42 4610751.441 351370.727

21 4610846.789 350630.966

43 4610745.678 351422.407

22 4610846.787 350645.152

44 4610739.350 351455.760
45 4610731.776 351470.422
46 4610731.072 351472.966
47 4610727.725 351495.869
48 4610729.345 351525.647
49 4610705.833 351554.798

50 4610690.160 351586.879
51 4610684.562 351618.906
52 4610665.574 351687.955
53 4610660.697 351717.708
54 4610654.798 351742.313
55 4610644.716 351775.618
56 4610637.791 351801.956
57 4610630.353 351827.620
58 4610619.635 351884.752
59 4610619.635 351884.752

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
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 водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)
Проектът обхваща реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан от отклонение от външен
водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до
напорен водоем 120 м3 за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан,
общ. Гоце Делчев, обл. Благовград с дължина 2 354, 68 м.
Водопроводът ще се полага на дълбочина съгласно приложени надлъжни профили. Средната
проектна дълбочина е 1,70 м.
Върху водопровода ще се положи пасивен маркер и детекторна лента, предназначени за трайно
маркиране на подземни мрежи. Пасивният маркер ще се положи на водопроводната тръба, на
всички вертикални и хоризонтални чупки, а детекторната лента по цялото трасе на водопровода.
На 0.30 м под терена е предвидена сигнална лента.

Q

М.ед.

Qср.дн.=

100 190

86 400,00

1,16

л/с

Qмакс.дн.=

250 475

86 400,00

2,90

л/с

Qмакс.ч.=

370 703

86 400,00

4,29

л/с

Средно денонощно водно количество за населеното място:
Qср.дн.= N*Q, където N – жители (611 ж.), Q – водоснабдителна норма (140/л/ж/дн)
Съгласно чл. 18 от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителните системи, техническите загуби на вода (л/с) във водоснабдителната система –
20% техн. Загуби.
Максимално денонощно водно количество се определя от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи
Qмакс.дн. = Qср.дн. x К макс.д. + 20% техн. Загуби. Като Кмакс.дн. – коефициент на максималната
денонощната неравномерност (Приет съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи)
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни,
при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен
контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се предвиждат.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Строителни отпадъци, които се очакват да се генерират ще бъдат транспортирани до РДНО на
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово съгласно Комплексно разрешително 353-Н1-И0АО/2012 год.
9. 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.)
Не се очакват.
10. 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)
Не се очакват.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста ЗООС.
Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се

извършва преценка.
Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или
процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от 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 обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на
възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
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 в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.
посочения от мен адрес на електронна поща.
7.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран

пощенски оператор.

Дата: 02.09.2020 г.

Уведомител: ........................................
(подпис)

