
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

СЪОБЩЕНИЕ  
изх. № РД 08-01-20/10.01.2022 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 „СТИЛИ АГРО” ЕООД, 

представлявано от управителя  - Милен Вълчев 
Седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, ул. Александър Дякович 31 

Инвестиционно предложение 
(ИП) 

„Запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от 
три броя съществуващи тръбни кладенци с цел напояване”, ПИ 
с идентификатор 32860.45.53  по КККР на с. Искър, общ. 
Вълчи дол, обл. Варна 

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 32860.45.53 по КККР на с. Искър, общ. 
Вълчи дол, обл. Варна 

Резюме на инвестиционното 
предложение 

Новото ИП предвижда съществуващият язовир „Искър” да се 
ползва като водосъбирателен водоем, в който се подават 
добитите количества подземни води от три броя съществуващи 
тръбни кладенци. Възложителят предвижда само през активния 
за напояване летен сезон с подземни води да запълва наличния 
свободен обем на язовира, като по този начин осигурява 
необходимите водни количества за редуващите се поливки. 
За реализация на разглежданото ИП, дружеството ще получи 
разрешително за водовземане от подземни води, чрез три 
тръбни кладенци: „ТК 1 – Агро ГТ-Искър”, „ТК 2 - Агро ГТ-
Искър” и „ТК 3 – Суко-Искър”, издадено от БДДР по реда на 
Закона за водите. 
Няма необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура като пътища, газопровод, електропроводи и 
др. 
Няма да се използва взрив. 

 
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 3200-144/20.12.2021 г. 

Дата на обявяване 
 

10.01.2022 г. Дата на 
приключване 

25.01.2022 г. 

Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 
 


