
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-406/30.03.2022  г. 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС  

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 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 –  

След изпълнение на Етап 1, включващ тръбните дренажи 1 и 2 и 

дренажната призма и при продължаване на установените течове по 

въздушния откос, и съгласно „Доклада за Инженерно-геоложко проучване 

на Язовирна стена на Язовир „Искър“, предвижда изпълнение на Етап 2 от 

ремонтните дейности на язовир Искър включващи:  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 m от върха на стената. 

Технологията на уплътняващи инжекционни работи представлява 

инжектиране на определено количество бентонитов разтвор под налягане. 

Инжектирането се изпълнява по метода „тръба с маншети“. Тръбите се 

монтират в сондажни отвори, просондирани на сухо, без промивка. 

Инжекционните дейности ще се извършват от коти било и терен. От билото 

на стената се изпълняват 4 бр. сондажи в зоната на филтрация с дълбочина 

съгласно чертежите. На 2,0м осово по откоса се предвиждат още 4 

сондажа. Общият брой на сондажите е 8. По преценка по време на 

изпълнение и установяване на зони със занижени показатели проектантът 

може да нареди изпълнение на допълнителни ижектирания. 

Инжекционното уплътняване представлява инжекционна 

уплътнителна колона. Тя е изградена от стоманена тръба с диаметър Ф 

48.8/2.8мм и инжектиран бентонитов разтвор в режим на хидроразрив. Чрез 

контролиране на основните инжекционни параметри - „инжекционно 

налягане и „количество на инжектираното сухо вещество“ се управлява 

процеса на заздравяване и уплътняване на земната основа. Инжектирането 

ще се извърши  „отдолу – нагоре“ през 50 см. 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП по Приложение 2 към чл. 6 

от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е на разположение в Дирекция 

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

стая № 202. 

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 

Информация за преценяване необходимостта от 

ОВОС за ИП 

Вх. № РД 32-00-56/29.03.2022 г. 

Дата на обявяване 

 

30.03.2022 г. Дата на 

приключване 

14.04.2022 г. 



 


