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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ОБЯВЯВА
На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда
На засегнатите лица и общественост, че:
1. Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията
на гр. Дългопол".
Целите на този проект са подобряване на водоснабдителната инфраструктура на гр.
Дългопол. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното
население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни
мерки за запазване чистотата на околната среда и ограничаване загубите на ценен природен
ресурс какъвто е питейната вода.
Съхраняването на ресурса води, подобрява и развитието на ВиК инфраструктурата.
Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:
 Да се ограничат загубите при вътрешно-разпределителната мрежа;
 Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството
на питейна вода;
 Да намали броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно
техническите водни загуби след приключване на проекта;
 Да подобри надеждността на водоподаването, чрез сключване на няколко на
брой допълнителни водопроводни кръга;
 Да се подменят остарелите етернитови тръби
2. Технологична последователност
Строителните работи да се извършат в следната последователност:
1.Трасиране на клона – даване на строителна линия.
2.Задължително означение на съществуващите подземни проводи.
3.Поставяне на временна ограда , с цел ограничаване достъпа на външни лица до изкопа.
4.Направа на ръчен изкоп около съществуващите подземни проводи.
5.Механизиран изкоп – там , където условията позволяват.
6.Ръчно подравняване дъното на изкопа и засипка с пясък до кота нивелета.
7.Полагане на тръбите.
8.Свързване на водопроводния клон със съществуващата водопроводна мрежа.
9.Частично засипване на тръбите на височина 0,50 м над темето , без да се засипват
монтажните връзки между тях.
10.Заснемане на трасето , дълбочината на тръбите на клона от представители на Община
Дългопол – подземен кадастър и представители на ВиК Дългопол.
11.Засипване на изкопа до проектна кота със земна почва и трамбоване през 20 см. с
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пневматична трамбовка.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
Настоящото инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи и
одобрени с устройствен план или други дейности в обхвата на въздействие на обекта на
инвестиционното предложение.
4. Местоположение на площадката
Строителните граници на гр. Дългопол.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Пясък, вода, скална маса.
6. Отпадъци, които се очакват да се генерират:
Чакъл, земни маси
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул.”Ян Палах” № 4,
e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg; тел.: 052/678850
и/или в ОбА – Дългопол, гр.Дългопол, ул.”Георги Димитров”№105, e-mail: obshtina@dalgopol.org
тел.: 0517/22185, факс: 0517/22135
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