РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАППД заявление вх. №
ВО-19/19.09.2018 г. от „ИНЕРТ” ООД, БУЛСТАТ 117536904, откривам процедура за
издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от
река Дунав в участъка при km 500.200 до km 499.800, със заявител „ИНЕРТ” ООД със
седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Боримечка” №21, при следните параметри и
условия на разрешителното:
▪ ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО: изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от
km 500.200 до km 499.800 до 15 000 m3/годишно.
▪ ВОДНО ТЯЛО: BG1DU000R001 (р. Дунав).
▪ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО: Добивът на инертни
материали ще се извършва с плаваща техника (съоръжение) – кран с грайферна кофа,
поставен на шлеп, закотвена в мястото на разработката. Транспортирането ще се
осъществява с шлепове до депо с географски координати:
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43°49’43.764”
43°49’41.665”
43°49’39.167”
43°49’39.166”
43°49’39.157”
43°49’43.353”
43°49’44.769”
43°49’46.493”
43°49’46.770”
43°49’46.555”
43°49’46.289”
43°49’46.063”
43°49’45.817”
43°49’45.633”
43°49’45.458”
43°49’45.242”
43°49’45.037”
43°49’44.793”
43°49’44.629”
43°49’44.526”
43°49’44.398”
43°49’44.311”
43°49’44.195”
43°49’43.862”

25°55’40.695”
25°55’36.173”
25°55’35.204”
25°55’34.757”
25°55’31.344”
25°55’32.569”
25°55’35.780”
25°55’39.686”
25°55’40.312”
25°55’40.373”
25°55’40.319”
25°55’40.300”
25°55’40.287”
25°55’40.287”
25°55’40.285”
25°55’40.307”
25°55’40.328”
25°55’40.364”
25°55’40.399”
25°55’40.425”
25°55’40.460”
25°55’40.488”
25°55’40.529”
25°55’40.650”
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▪ МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:
Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):
№ на точки
Ширина
Дължина
1.
43°49’10.20”
25°55’02.83”
2.
43°49’21.91”
25°55’12.21”
3.
43°49’19.71”
25°55’17.41”
4.
43°49’07.10”
25°55’11.08”


ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (В m2): 71 505

▪ МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):
гр. Русе, община Русе, област Русе; ЕКАТТЕ 63427.
▪ ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
От km 500.200 до km 499.800 – съгласно горепосочените географски координати.
▪ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА
ВОДИТЕ:
да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни
отложения чрез плаваща техника (съоръжение);
да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на определеното с
географски координати депо;
да добива и транспортира наносни отложения с технически средства,
притежаващи необходимите документи за техническа годност;
начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва от
източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в
дълбочина – до разрешената кота + 7,00, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и
пристанищните акватории;
всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на
размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и
насаждения;
да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и
обектите на културното наследство;
не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;
да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец,
утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата
година;
да се представи до края на март на следващата година годишен доклад,
съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година
наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по
съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАППД.
В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на
съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на
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