ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ОБЛАСТ ВАРНА

п.к. 9250 гр.Дългопол, ул.Г.Димитров 105; тел.: 0517/ 2-21-85
e-mail:obshtina@dalgopol.org

факс: 0517/ 2-21-35

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква б от Закона за водите
за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – публична общинска собственост с цел ревизия и възстановителни строителномонтажни работи по централно дере, западно дере и отводнителен канал до заустването
в р. Камчия на територията на гр. Дългопол и прилежащото землище, обявяваме следното:
1. Цел на ползването на водния обект: ревизия и възстановителни строителномонтажни работи по централно дере, западно дере и отводнителен канал до
заустването в р. Камчия на територията на гр. Дългопол и прилежащото землище.
Обхват на дейностите:
I. Облицовка на Централно дере от Центъра до ул. "Маршал Ф. Толбухин";
II. Ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покритата част под Центъра,
съществуващата облицована част до път III- 208 и до вливането му;
III. Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере до ул. "Св.Св. Кирил и Методий";
IV. СМР по Южен отводнителен канал от ЖП прелез до заустването му в р. Камчия.
2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: Воден обект – дере, отводнителен
канал, BG2KA578R003, гр. Дългопол, община Дългопол
3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и
териториална единица: гр. Дългопол и прилежащото землище, ЕКАТТЕ 24565.
В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:
Възразят срещу издаването на разрешителното;
Предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси.
Правно основание – чл.64 ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите
лица: Информационен център към Община Дългопол до 14 /четиринадесет/ дни от датата на
обявяване на съобщението.

Дата на обявяване: 08.09.2018 г.
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