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

Проектни параметри на 
 ползването 

Предвижда се ползване на повърхностен воден обект 
– Кемерско дере, за реконструкция на съществуващо  
съоръжение - мост, като предвидените дейности са 
както следва: 
 Изкоп за изграждане на нови устои под 

уширението на моста 
 Изграждане на нови плътни устои 
 Изпълнение на насип от дрениращ материал зад 

устоите и обратно засипване над фундаментите 
 Изграждане на връхната конструкция на 

уширението 
 Изграждане на гардбаластови стени и преходни 

плочи над устоите 
 Подмяна на връхната конструкция на 

съществуващата част от моста 
 Подмяна на настилки, изпълнение на 

хидроизолации, полагане на асфалтобетон, 
изпълнение на фуги „закрит тип” при устоите и 
отстраняване на констатирани дефекти по долното 
строене и връхната конструкция. 

 Географски координати и надморска височина на 
мястото на ползване на водния обект: 

начало  - N 42°01'20.489563"        Е 24°28'15.51295"     
край      - N 42°01'20.79495"          Е 24°28'15.65854"     
надморска височина   Н = 267м  

   Приложени са хидравлични проверки за 
проводимостта на съществуващото съоръжение въз 
основа на хидроложки данни за река Кемерско дере  
както следва: 
Q1% = 18.6 м³/сек – водното количество се провежда 
при височина на водния стълб 33см 

Представената  проектна  документация съдържа 
хидроложка и хидротехническа част, включваща 
хидравлични проверки и конструктивна част.  
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Цел на заявеното ползване  „Реконструкция на съществуващи съоръжения за 
линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” 
– реконструкция на мост при км 102 +000 на Път III-
866 „Михалково – Кричим”.

Водно тяло /воден обект/ Водно тяло с код BG3МА600R131 – „Река Въча от 
язовир Кричим до гр.Кричим“. 
Воден обект – Кемерско дере 

Местност,административно-
териториална и териториална 
единица ЕКАТТЕ 

Землище гр.Кричим, ЕКАТТЕ 39921 
Община Кричим, област Пловдив 

Място за представяне на  
писмени възражения и  
предложения от  
заинтересованите лица 

БДИБР 
гр.Пловдив 
ул.”Янко Сакъзов” №35 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район” 


