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     О Б Я В А 

За обществеността 

 

Уведомяваме Ви, че „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, 

ул. „ Александър Стамболийски“ №2 

Управител – Ангел Престойски, тел. 092/66 12 23 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) 

гр. Враца, ул. „ Александър Стамболийски“ №2, ЕИК 81090199 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

има следното инвестиционно предложение с изх. №3200-76/25.10.2019 г.: 

„ Разрушаване и събаряне на съществуващи съоръжения на територията на ПСОВ – 

Враца и извозване на строителни отпадъци“, гр. Враца 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционния проект предвижда да се разрушат и съборят съществуващи съоръжения – 

метантанкове на площадката на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Враца, поземлен имот 

с идентификатор 12259.661.1, местност „Занкиното“ по кадастралната карта на гр. Враца.  

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: 

До площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води – Враца е изграден път, по 

който се осъществява достъпа.  

3. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, 

община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM 

координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

Гр. Враца, община Враца, поземлен имот с идентификатор 12259.661.1, местност „Занкиното“ 

по кадастралната карта на гр. Враца. 

  

http://www.vik.vratza.com/


4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията, включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други 

нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или 

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Не се предвижда. 

 

   5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

В процеса на изпълнение на инвестиционното намерение се очаква да се генерират 

строителни отпадъци - бетони, тухли, стомана и желязо. Предвижда се, годните строителните  

отпадъци да се използват за повторна употреба, а част от тях могат да се оползотворят в обратни 

насипи, а останалите ще се извозват до площадка за строителни отпадъци. 

   6. Отпадъчни води - очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по 

потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 

система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др. 

   Не се предвижда. 

 

 

 


