
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-301/09.03.2022 г. 
 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда 

 
Данни за възложителя Сдружение за напояване „ИСКЪР”, представлявано 

от Пламен Георгиев Стилиянов – Председател на 
управителния съвет 
Седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, ул. Александър Дякович 31 

Инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт на язовир Искър” в землището на село 
Искър, община Вълчи дол  

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 32860.45.53, ПИ с 
идентификатор 32860.23.55, ПИ с идентификатор 
32860.25.13, ПИ с идентификатор 32860.25.12, ПИ с 
идентификатор 32860.23.37, ПИ с идентификатор 
32860.25.10, ПИ с идентификатор 32860.23.34 по 
КККР на землище на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. 
Варна  

Резюме на инвестиционното предложение ИП е свързано с ремонт на язовира, който се 
предвижда да се извърши на два етапа –  
В Етап І  се предвижда да се изпълнят тръбен 
дренаж 1 и 2 и дренажна призма в петата на 
въздушния откос. 
След изпълнение на Етап І, н Етап ІІ се предвижда 
изпълнение на следните дейности: 

- Уплътняващи инжекционни работи в 
периметъра на течовете за подобряване на 
якостните и филтрационни показатели на 
разновидност 1.2, установена на дълбочина 
от 3,5 до 4,6 м от върха на стената; 

- Рехабилитация на основния изпускател при 
установен пробив на тръбата. 

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени 
с устройствен или друг план дейности в обхвата на 
въздействие на обекта. 

      
Пълните данни за инвестиционното намерение се намират в Дирекция 

„Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо 
Ботев 1. 

 При проявяване на обществен интерес, становища могат да се изпращат в 14 дневен 
срок в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол 
на адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1 и/или в РИОСВ-Варна, на адрес: 9000 гр. 
Варна, ул. Ян Палах 4 
     Срок за обявяване на информационното табло и в сайта на община Вълчи дол  - 14 дни 
Дата на постъпване в община Вълчи дол на 
Уведомление за инвестиционно намерение 

Вх. № РД 32-00-41/08.03.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

09.03.2022 г. Дата на 
приключване 

24.03.2022г. 

 
Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 



 


