•S Довеждаща инфраструктура - довеждащ път - преминава през ПИ
73496.500.852, ПИ 73496.53.19, ПИ 73496.506.5, ПИ 73496.506.6, ПИ
73496.506.7;
S Тласкател 1 и Довеждащ водопровод - преминават през имоти с
идентификатори ПИ 73496.506.7;
•S Външно ел. захранване - преминава през имоти с идентификатори ПИ
73496.506.11, ПИ 73496.500.3000;
•/ Заустващ колектор за пречистените от ГПСОВ води преминава през имоти с
идентификатори ПИ 73496.53.24, ПИ 73496.506.7, ПИ 73496.506.9
• Доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа,
включително канализационни помпени станции (КПС) - предвижда се изграждане и подмяна
на част от канализационната мрежа, както и изпълнение на съпътстващата я водопроводна
мрежана в гр. Тутракан по следните улици: ул."Исперих", ул. "Люлин", ул. "Ясен", ул.
"Трансмариска", ул."Крайбрежна", ул. "Рибарска", ул. "Л. Димитрова",
ул. "Въча",
ул."Тимок", ул. "Д.Михайлов", ул. "Пирин", ул. "Малчика", ул. „Силистра", ул. "Лом". Ще
бъдат изградени и 3 бр. Канализационни помпени станции (КПС) в ПИ 73496.500.4080, ПИ
73496.500.4078, ПИ 73496.500.4075.
• Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен тип - преминава
през четири поземлени имота ПИ 73496.500.3000, ПИ 73496.506.675, ПИ 73496.506.11 и ПИ
73496.506.5
б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:
Срокът за реализация на проекта е 979 календарни дни, в който е включен период за
съобщаване на дефекти - 365 календарни дни.
Етапите на изпълнение най - общо са: подготвителни работи, основно строителство и
завършване на строителството. В предмета на настоящето инвестиционно предложение са
включени пет строежа, като за всеки могат да се дефинират описаните по-горе три етапа.
Дейностите по изпълнението на всеки от тях ще стартира след влизане в сила на съответното
Разрешение за строеж и подписване на Протокол за откриване на съответната строителна
площадка (Приложение № 2/2а към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
• СТРОЕЖ: "Укрепване на площадка ГПСОВ и Довеждащ колектор На и Контролно измервателна система", включва:
- първи етап - Подготовка на строителството и временно строителство,
- втория етап - Основно строителство: ще се извършат всички строително - монтажни
дейности по укрепване на площадката на ГПСОВ - Изграждане на дренажни ребра,
укрепителна конструкция 1 и укрепителна конструкция 2, както и Довеждащ колектор Па изграждане на укрепителна конструкция 3 и ще бъде изградена Контролно - измервателна
система,
- третия етап - подготовка за предаване на строежа и изготвяне на окончателна екзекутивна
документация.
• СТРОЕЖ: "Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води" специфичното за този обект е, че Разрешението за Строеж: „Изграждане на Градска
пречиствателна станция за отпадъчни води" ще бъде издадено след въвеждането в
експлоатация на строеж: "Укрепване на площадка ГПСОВ и Довеждащ колектор Па и
Контролно - измервателна система" съгласно разпоредбите на
чл. 96 от ЗУТ.
Строителството на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) ще
започне след издаване на Разрешение за ползване на укрепителните мероприятия.
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Изграждането е разделено на следните етапи:
- първи етап - Подготовка на строителството и временно строителство, който ще започне със
съставянето на Протокол образец 2;
- втори етап - Основно строителство - ще се извършат всички строително - монтажни
дейности по изграждане на сградите, съоръженията и инсталациите в пречиствателната
станция, ще бъдат монтирани необходимото оборудване и контролно - измервателни
прибори, и ще бъдат извършени всички пусково - наладъчни работи и единични проби на
монтираните машини и съоръжения.
- трети етап - подготовка за предаване на строежа - ще бъдат изготвени Предложение за
система за идентифициране на сградите, съоръженията, системите и елементите, Наръчник за
Експлоатация и поддръжка и графична част от производителя на оборудването в комплект с
план за поддръжка, План - програма за обучение на експлоатационния персонал и
окончателна екзекутивна документация. Ще бъдат извършени наблюдение, пусково наладъчни работи на съоръженията, вземане на проби за качеството и характеристиките на
отпадъчните води и пробна експлоатация.
• Строеж: "Изграждане на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ" - Разрешението за
Строеж ще бъде издадено след въвеждането на строеж: "Укрепване на площадка ГПСОВ и
Довеждащ колектор Па и Контролно - измервателна система" в експлоатация и провеждането
на процедурата по чл. 96 на ЗУТ. Строителството на довеждащата инфраструктура до
ГПСОВ ще започне след издаване на Разрешение за ползване на укрепителните мероприятия.
Изграждането е разделено на следните етапи:
- първи етап - Подготовка на строителството и временно строителство ще започне със
съставянето на Протокол образец 2а;
- втори етап - Основно строителство - ще се извършат всички строително - монтажни
дейности по изграждане на довеждащага инфраструктура до пречиствателната станция,
включваща Довеждащ главен колектор Па, Довеждащ път до ПСОВ, Тласкател 1, Довеждащ
водопровод, Външно електрозахранване и Заустващ колектор за пречистени води;
- трети етап - подготовка за предаване на строежа и изготвяне на окончателна екзекутивна
документация.
• СТРОЕЖ: "Доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа" доизграждането и реконструкцията на канализационна и водопроводна мрежа ще започнат
едновременно със стартирането на Строеж: „Укрепване на площадка ГПСОВ и Довеждащ
колектор Иа и Контролно - измервателна система".
- първи етап - Подготовка на строителството и временно строителство ще започне със
съставянето на Протокол образец 2а;
- втори етап - Основно строителство - ще се извършат всички строително - монтажни
дейности по доизграждане и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на
гр. Тутракан, изграждане на КПС 1,2 и 3
- трети етап - подготовка за предаване на строежа и изготвяне на окончателна екзекутивна
документация.
• СТРОЕЖ: "Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен тип" Разрешението за Строеж: „Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен
тип" също ще бъде издадено след въвеждането в експлоатация на строеж: "Укрепване на
площадка ГПСОВ и Довеждащ колектор Иа и Контролно - измервателна система" и
провеждането на процедурата по чл. 96 от ЗУТ. Реконструкцията на това съоръжение ще
започне след издаване на Разрешение за ползване на укрепителните мероприятия.
- първи етап - Подготовка на строителството и временно строителство ще започне със
съставянето на Протокол образец 2а;
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- втори етап - Основно строителство - ще се извършат всички строително - монтажни
дейности по реконструкцията на канала.
- трети етап - Подготовка за предаване на строежа - ще бъде изготвена окончателна
екзекутивна документация и ще бъде извършено кадастрално заснемане на строежа.
в) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и
др. строителство:
Основната цел на инвестиционното предложение е подобряване и развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация над 10 000 е.ж. за подпомагане
намаляването на съответствията по отношение на дела на населението, включено към
канализационната система и постигане на съответствие с Директива 91/271 /ЕИО,
посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите
отпадъчни води. В допълнение предоставената безвъзмездна финансова помощ ще допринесе
за постигане на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите,
предназначени за консумация от човека.
Основната цел ще бъде постигната чрез заложените специфични цели:
- Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 10
337 е.ж. както и съответните външни връзки за ПСОВ в съответствие с изискванията на
Европейските Директиви и условията на разрешението на заустване, в резултат на което ще
се намали изхвърлянето на непречистени отпадъчни води в р. Дунав;
- Довършване на нова канализационна система и реконструкция на съществуващата за
осигуряване на 100% канализираност и равнопоставеност на жителите на гр. Тутракан;
- Подмяна на водопроводната мрежа по трасетата на изгражданата канализационна
мрежа, в резултат на което ще намалят загубите на подадените водни количества и ще се
ограничи вероятността за свлачищни процеси в тези участъци;
- Изграждане на 3 канализационни помпени станции и довеждащи колектори до
ПСОВ.
г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.
Достъпът до Пречиствателната станция ще се осъществи чрез изграждането на
Довеждащ път до площадката, започващ от съществуващата улица „Рибарска" (ОТ. 178), като
трасето му се проектира съобразно разработения ПУП. Проектираният път е с ширина на
настилката 6,00м (2x3 м), едностранен напречен наклон 2.5%, ограничена с бетонови водещи
ивици и укрепени банкети по 1,0 м с наклон 6% и бетонови риголи 0,6 м и наклон 10%.
Като част от довеждащата нова инфраструктура до ГПСОВ, освен пътят за достъп са:
• Тласкател 1 от КПС 1 Ф180 ПЕ тръби;
• Довеждащ водопровод Ф80 ПЕВП, PN10;
• Външно електрозахранване - присъединяването на обекта ще се извърши
посредством изграждане на електропроводна кабелна линия 20 kV. Трасето на
кабелна линия kV започва от ЖР стълб на ВЕЛ 20kV "Тутракан" и свършва до
новия трафопост (БКТП 20/0.4 kV). Предвижда се резервна кабелна линия 20 kV за
обекта. Кабелна линия СрН от оборудвана резервна килия на ТП "ВИТ" до новия
трафопост (БКТП).
д) 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 от повърхностни води,
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови
Вода за питейно - битови, противопожарни и производствени нужди ще се осигури
посредством временна водоснабдителна връзка (временен площадков водопровод), който се
4

захранва от определена от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра точка на
водовземане - уличен водопровод (тип) АЦ, с диаметър Ф80 мм, напор 50 м воден стълб по
ул. „Рибарска".
Предвидени са за използване: пясък (баластра), камък, цимент.
Съгласно писмо от Басейнова дирекция „Дунавски район" с изх.№6444/29.11.2016г.
има получено становище, че реализирането на проектното предложение е допустимо от
гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложени в
действащия ПУРБ 2010-2015г. и не е в противоречие с проекта на ПУРБ 2016-2021 на
Дунавски район, както и на проекта на ПУРН 2016-2021. Не се предвижда водовземане от
подземни водни тела.
3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.
УО на ОП „Околна среда" 2014-2020;
Община Тутракан;
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе.
Прилагам: Уведомление на електронен носител.

Дата: 20.08.2019 год.
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