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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:
„Изграждане на канализационна мрежа по ул. “Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272),
ул. „Здравко Бомбов” (от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Никола Обретенов” (от О.Т.272 до
О.Т.266), ул. “Йордан Йовков” (от О.Т.71 до О.Т.75 до 103), ул. „Христо Смирненски”
(от О.Т.75-77 до 380), ул. „Никола Вапцаров” (от О.Т.102 до О.Т.88), ул. „Димчо
Дебелянов“ (от О.Т.89 до О.Т.86) в гр. Дългопол, общ. Дългопол”.
Проектът по част "Водоснабдяване и канализация" е разработен, въз основа
техническо задание от Община Дългопол.
При проектирането са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно:
- Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на
канализационни системи
- Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
Водоснабдителни системи.
- ПИПСМР - раздел "Хидротехнически съоръжения"
- Насоки за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие с Директива
91/271/ЕИО
Съществуващо положение.
Настоящият проект разглежда част от улиците в гр.Дългопол без канализация, както
и начина за отвеждането на отпадните битово-фекални води от тях. Проектът предвижда да
се изградят канализации по следнитите улици:
ул.”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272) и ул.„Здравко Бомбов”(от О.Т. 272
до О.Т.363)
L= 522 m
ул.„Н.Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266)
L= 384 m
ул.“Й.Йовков” (от О.Т.71 до О.Т.75 до 103)
L= 200 m
ул.„Хр.Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380)
L= 320 m
ул.„Никола Вапцаров” (от О.Т.102 до О.Т.88)
L= 120 m
ул.Д.Дебелянов (от О.Т.89 до О.Т.86)
L= 204 m
Общата дължина е :
L= 1750 m
Общия брой на парцелите е 101 бр.
Тези улични канализации обслужват прилежащите им парцели и не
провеждат транзитни водни количества.
Канализациите се включват в градската битово-фекалта канализационна мрежа.
2. Технологична последователност
При изпълнение на СМР да се изгради временна предпазна ограда. По време на
строителството да се спазват всички изисквания на Правилника за безопасност,
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хигиена на труда и противопожарна безопасност.
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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