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ОБЯВА
до заинтерсованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда
от ОБЩИНА БОРИНО ЕИК 000614856, със седалище и адрес на управление: с. Борино, ул. "Христо
Ботев" № 1, общ. Борино, обл. Смолян, представлявана от Мустафа Шабан Караахмед – Кмет на
Община Борино
С Ъ О Б Щ А В А:
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Водоем V=200m3 в с. Ягодина,
община Борино, обл. Смолян“
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Водоем“ в ПИ № 096008 в землището
на с. Ягодина, общ. Борино, с обща площ 1838 кв.м. Водоема ще е за питейно-битови нужди за с. Ягодина
и ще се захранва с вода от ПСПВ над с. Ягодина. Водоема ще е стоманобетонов с обем 200 м3 и ще бъде
скачен със съществуващия 100 м3 водоем.
Новият водоем ще бъде правоъгълен двукамарен. В сухата камера на водоема на хранителната
тръба ще се монтира водомер с вграден мрежест филтър „MEINECKE COSMOS“ ТИП WP DN80 за
отчитане на подаденото водно количество. Всички тръби ще са стоманени. Камерите ще са както следва:
Водна камера – с обем 200 м3. Осигурена е циркулация на водата от постъпването и до водовземната
шахта. Предвидена е стълба за влизане от сухата камера във водната камера. Ще е осигурена вентилация
чрез комини на покривните плочки; Суха камера – тук са разположени всички арматури към отделните
тръбни системи на водоема. Предвидена е байпасна връзка между вливната и преливно-изпразнителната
система. Ще са монтирани спирателните кранове за изолиране на всяка система при необходимост от
отстраняване на повреди. Хранителната тръба, изпълнена със стоманени Ø100 тръби ще започва с
водовземна цедка. След излизането си от водоема тя ще се насочи към вътрешната водопроводна мрежа
на селото със РЕ100 тръби Ø110, PN 10. На кота НВВН във водната камера на селото ще се монтира
стоманена тръба Ø125 като преливно изпразнителна. Тя ще се заусти в съществуващо дере. Не се
предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.
За контакти: Тефик Шидеров – гл. спец. ТСУ при община Борино
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на общинска администрация Борино, тел.
03042 2040

ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценк
на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, за строителство, дейности и технологии
приета с ПМС № 59 от 7 март 2003г. /ДВ, бр. 25/2003г./

