ОБЯВА
От Община Чупрене
(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно
предложение
„Брегоукрепване на речни участъци от река Лом и притоците й в селата Чупрене и
Горни Лом – община Чупрене”. Подобект с. Горни Лом
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в
община Чупрене, кметство Горни Лом или в РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” №
4, гр. Монтана, пощенски код 3400.
Резюме на предложението:
Проекта третира бругоукрепване на р.Лом в участък в землището на с.Горни лом
община Чупрене, с оглед осигуряване на стабилност на речните брегове и
възпрепядстване на свлачищни процесе, както и оттичане на високи води със
съответните нормативни обезпечености. Дължина на укрепения учаскът 303,00 метра –
укрепвана на ляв и десен бряг.
Проектна концепция:
1. Възстановяване максимално естествено русло и бреговете на р. Лом и
осъществяване плавност в меандрирането й.
2. Осигуряване корито на реката и устойчивост на бреговете на реката, които да
осигурат възможност да се проведе Q5% и проверка заQ3%.
3. Брегоукрепването е предвидено изляло с габиони, предвижда се събиране на
повърхностния отток от прилежазиче към реката терени. Отводняването е предвидено с
готови стоманобетонни отводнителни канавки, който се отвеждат в речното корито.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Няма
Местоположение на площадката;
с.Горни Лом, в регулацията на селото
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди
– чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни
води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови:
Няма
Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Земни маса – депонирани на депо
Тип и начин на третиране на отпадъчните води:
Няма отпадъчни води
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