Приложение 8: Процесна карта
Наименование
на процеса

Съгласуване на проекти за строителство, кариери за добив на наносни отложения от р. Дунав в рамките на
възобновяемия запас
•
•

Цел

•
•
•

Преглед и съгласуване на проекти за строителство, кариери за добив на наносни отложения от р. Дунав в
рамките на възобновяемия запас.
Защита на обществения интерес при използване на ресурсите на р. Дунав от частни физически и юридически
лица.
Ограничаване в приемливи граници на неблагоприятното въздействие на стопанската дейност върху
съществуващите хидротехнически съоръжения, естествено оформилите се брегове и острови .
Съобразяване на проектните решения с режима на р. Дунав
Опазване на инфраструктурата при използването на р. Дунав

Собственик

Изпълнителен директор

Участници в
процеса

Директори на дирекции

Нормативни
изисквания

Наредба № 4 от 21 май 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Входяща
информация

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Документация с проектното решение, обяснителна записка, информация за километричното му положение
Координиране на обекта в държавната координатна система
Проектни трасировъчни данни.
Съответствие на проектната дълбочина при НКРН с препоръките на Дунавската комисия
Писмено искане –предложение за добив в определен район
Искане за определяне на депо
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Описание

1. Съгласуване на проекти за строителство
Директор на дирекция ХХМ проверява:
• за пълнота на представената документация;
• изпълнени ли са изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, издадена от МРРБ
• извършено ли е качествено топографско заснимане на терена;
• координиран ли е обекта в държавната координатна система;
• наличието на проектни трасировъчни данни (изходни точки и ъглово-линейни данни, обвързани с тях) или
координатно определени точки на съоръжението, гарантиращи точно отлагане на проекта на терена в
съответствие с предвижданията му;
• въз основа на проектната кота дъно на акваторията и подходите към нея, в рамките на проекта, проверява
проектната дълбочина при НКРН съответства ли на препоръките на Дунавската комисия.
2. Съгласуване на кариери за добив на наносни отложения от р. Дунав в рамките на възобновяемия запас и депа
за изхвърляне на издрагирани земни маси
2.1. Директор ДХХМ организира следните дейности:
• нанасяне на действащата НПО и трасето на фарватера на лоцманската карта;
• разполагане, предложената от заявителя кариера или депо в благоприятно положение спрямо: фарватера,
подхода към пристанищни акватории, котвени стоянки, бреговете, островите, критичните за корабоплаването
райони, хидрометрични профили, вододайни зони и др.;
• съгласуване с ДПКП за недопускане влошаване на изискванията за безопасно корабоплаване.
2.2. Главен специалист-хидрограф:
• изготвя скица на кариерата върху цифров модел на лоцманската карта в мащаб 1:25000.
• определя координатите в UTM координатна система на характерни точки от контура на границите на кариерата,
трансформира UTM координатите в елипсоидни географски координати „В“ и „L“ (географска ширина и
дължина) и ги вписва в табличен вид на скицата.
• отпечатва скицата в 5 екземпляра.
2.3. Придружителното писмо и скицата се представят в Дирекция „Административно-правно и финансово
стопанско обслужване” за предаване на заявителя.
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Проекти за строителство:
• Становище на ИАППД, изразено в писмо в три екземпляра (за клиент, деловодство и дирекция ХХМ )
Изходяща
• Подпечатан проект с правоъгълен и кръгъл печат на агенцията
информация
Проекти за кариери за добив на инертни материали:
• Писмо за съгласуване в четири екземпляра
• придружителна скица в четири екземпляра(за клиент, деловодство и дирекция ХХМ и ДАПФСО-касиера)
Резултат
Софтуерни
приложения
Формат на
данните

Документиране

Съобразяване на проектните решение с нормативните изисквания
Архимед
Без фиксиран формат
1.
2.
3.
4.

Становище на ИАППД
Подпечатан проект с правоъгълен и кръгъл печат на агенцията
Писмо за съгласуване
Придружителна скица в четири екземпляра
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