ОБЯВА
Уведомяваме Ви, че Община Никопол, представлявана от
ЕМИЛ ИЛИЕВ БЕБЕНОВ ЕИК G000413885,гр.Никопол,ул.”Ал.Стамболийски”№5
Тел.06541/2190, факс 06541 /2764 , е - m a i l : o b s h t i n a n i l @ a b v . b g , w w w
nikopol-bg.com

има следното инвестиционно предложение:
„Възстановяване на част от ул.”Юрий Гагарин” и укрепване
на дере в с.Драгаш войвода” Община Никопол
ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение.
1.Резюме на предложението –Възстановяване на част от улица „Юрий Гагарин”
с.Драгаш войвода и укрепване на дерето и имоти УПИ І-236 и УПИ І-237 в
строителни квартали 12 и 12а по регулационния план на селото.
2. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение- Ерозионните
процеси са подкопали западната част на подпорната стена и в участък около 25
метра деформацията е навлязла на около 3-4 метра в имот УПИ І-236 в кв.12а. В
УПИ І-237 в кв.12 ерозионната деформация по левия бряг на оврага е с дължина
около 30 метра и навлиза около 4 метра в имота.Разрушена е съществуващата
масивна сграда по североизточната граница на имота, а съседната сграда е
полуразрушена.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейностиНяма
4. Подробна информация за разгледани алтернативи
-няма
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството.
В регулацията на селото, ул.”Юрий Гагарин”, дерето пресичащо напречно
улицата.
Не е необходима площ за временни дейности по време на строителството
6.Описание на основните процеси (по проспектни данни) капацитет.
- Подготовка на строителната площадка
-изкоп за пътна конструкция
- направа на пътна основа
- бетонови работи
- работа по водостока и дерето
- довършителни работи7.Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфрастуктура.
- няма промяна на съществуващата пътна инфраструктура
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
- няма
9.Предлагани методи за строителство
- направа на дънни укрепителни бетонови прагове,каменна зидария, укрепване на
откосите с габиони, направа на нов плочест водосток
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството
- трошен камък, речна баластра
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове, количества и начин на
третиране.
- няма

12Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните
въздействия върху околната среда.
- няма отрицателни въздейстния при извършване СМР на обекта.
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение( например добив
на строителни материали, нов водопровод,добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство,третиране на отпадъчни води)
- Няма
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение.
- 1.Сановище на „Геозащита Плевен”
- 2. Проект по част „Хидрология и хидравлично оразмеряване, становище на
Басейнова дирекция
- 3. Разрешение за строеж на обекта
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда
- няма
16. Риск от инциденти.
-Има изготвен План за безопасност и здраве (ПБЗ)
-Работите са в края или извън платното за движение
-При изкопните работи възможност, евентуално от срутване на земни маси.
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