
 

Изх. № РД 08-01-1050/13.07.2021 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол 

 

 

О Б Я В Я В А 

 
Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън 
урбанизирана територия на с. Войводино за захранване на ново водовземно 
съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”, разположено в ПИ 11836.20.38 по КК на землище село 
Войводино  от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 
11836.21.33 по КК на землище село Войводино».  
          В района на обекта е ситуирана ПС „Вълчи дол-1”, част от водоснабдителна група 
„Вълчи дол”, която припомпва водите от няколко водовземания (сондажи и тръбни 
кладенци) и водоснабдява населените места в района. Един от тези сондажи е ПЕС-2, 
чието местоположение е в близост до ПС „Вълчи дол-1”. ПЕС-2 е в експлоатация от 50 
години и е компрометиран, поради което е изграден нов тръбен кладенец ТК-3 в близост 
до сондажа. 
          Проектното решение е за изграждане на нов водопроводен клон, свързващ ново 
водовземно съоръжение „ТК-3Вълчи дол”, разположено в ПИ с идентификатор 
11836.20.38 по КК на с. Войводино и съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, 
находящ се в ПИ с идентификатор 11836.21.33 по КК на с. Войводино.  
Новопроектираният водопровод ще се изпълни от тръби ПЕВП ø160, PN10 с дължина 
L=80,50 m и стоманени тръби с дължина L=22,00 m. Ще се направи връзка със 
съществуващия сондаж. 
Инвестиционното предложение е част от ИП на община Вълчи дол за: „Изграждане на 
дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на с. Войводино, 
община Вълчи дол, област Варна”, за което е постановено Решение № ВА-141-ПР/2018 г. 
на Директора на РИОСВ-Варна. 
Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен 
план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.  
С осъществяване на инвестиционното намерение няма да се променя съществуващата 
пътна инфраструктура. 
Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма 
трансгранично въздействие. 
По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат вода и инертни 
материали. 
По време на строителството и експлоатацията  не се очаква генериране на опасни за 
околната среда, за населението и животинския свят отпадъци. Строителните отпадъци ще 
бъдат управлявани, съгласно План за управление на отпадъците. Не се предвижда да се 
генерират отпадъчни води.  

 
 


