
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

(съгласно чл. 62а, аЛ.1 от Закона за водите)

Проектни параметри на
използването

Извършване на неотложни аварийни мероприятия по възстановяване и
укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към
нея с цел предотвратяване на разрушаването им".
Предвижда се да се извършат следните дейности: Реконструкция на
преливника и бързотока, като се предвижда преливника да бъде
уширен с дължина на преливния ръб Lпр =10.00 м. с преливна височина
Нпр=1.10 м.;
Укрепване на моста над бързотока: предвижда се изграждане на
подпорна стена, която да укрепи моста в края на бързотока и монтаж
на парапет по моста за неговото обезопасяване;
Енергогасително легло след бързотока: след скокът при моста ще се
изгради коригирано гасително легло от телено решетъчни тела;
Реконструкция на основния изпускател: за регулиране нивото в
язовира е необходимо да се изгради нова изходяща шахта на основния
изпускател на язовира; Възстановяване на водостока на дерето след
язовирната стена: водостока ще бъде възстановен с полагането на нов
тръбопровод от стоманобетон; Възстановяване на насипа на стената
на язовира: за възстановяване на контура на стената ще бъде
извършено насипване и уплътняване на избран глинест земен
материал, ще се възстанови пътната настилка по короната на стената
и сухия откос ще бъде засят с тревни смески; Прочистване на коритото
на реката след отвеждащия канал на енергогасителя: ще се извърши
прочистване на коритото на реката от храсти и дървета на растояние
от 500 метра след отвора на реката; Изгербване на мъртвия обем на
язовира: ще се извърши изгребване на мъртвия обем на язовира,
особено тази част от него, която може да създаде предпоставки за
запушване на входната шахта. Извършването на проектните дейности
ще доведе до укрепване на язовирната стена и съоръженита към нея и
ще я извади от предаварийния й статус.

Цел на заявеното ползване "Неотложни аварийни мероприятия по възстановяване и укрепване на
стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея с цел
предотвратяване на разрушаването им".

Водно тяло !воден обект!

Местност,
административно-
териториална и
териториална единица
ЕКАТТЕ
Място за представяне на
писмени възраженияя и
предложения от
эаингепесованиге лица

Язовир "Хайдушко кладенче" в землището на
град Гълъбово, имот NQ000112, община Гълъбово
Площ на ползване 32,592 дка.
Залята площ -25,8 дка.

гр. Гълъбово,
община Гълъбово
област Стара Загора
ЕКА ТТЕ 18260

Община Гълъбово
гр. Гълъбово
бул. "Република" NQ48

Възражения срещу издаването на разрешително или предлагане на условия, при които да се издаде
разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14
дневен срок в сградат на Община Гълъбово, гр. Гълъбово, бул. "Рвпубликв" Ng 48, стая 105 от 09:00 до 12:30
и от 13:00 до 17:30 ча а.
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