
 

 

О Б Я В А 

 

до заинтересованите лица и общественост 

 

 

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  

ОБЩИНА ИСКЪР  със седалище и адрес на управление – гр.Искър, област Плевен, 

ул.”Георги Димитров” №38 с Идентификационен номер BG 000413942 представлявана от инж. 

Валентин Василев Йорданов – Кмет на Общината 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ - гр. Искър и благоустрояване на 

дворно пространство“ 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: инж. Валя Вълова Костова; телефон: 06516/24-24  

/лице, адрес, телефон/ 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. 

Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu. 

 

 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

1.Възложител: ОБЩИНА ИСКЪР  със седалище и адрес на управление – гр.Искър, 

област Плевен, ул.”Георги Димитров” №38 с Идентификационен номер BG 000413942, 

представлявана от инж.Валентин Василев Йорданов – Кмет на Общината 

2. Предвижда се ремонт на ВиК инсталация, ел. инсталация, отоплителна инсталация и 

благоустрояване на дворното пространство - площадки за игра и спорт и тротоарните настилки 

около сградата. 

Площ на имота: 6750 кв.м 

 

3. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен или друг план дейности, попадащи в обхвата му, не е необходимо  издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.  

4. Местоположение - гр.Искър, общ. Искър, обл. Плевен, УПИ I, кв. 62, общинска 

публична собственост 

координати: 43°27'15.15"С и 24°15'42.90"И 

5. За питейно-битови нужди ще се използва вода от водопроводната мрежа, 

съществуващо сградно водопроводно отклонение. 

6. Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

7. Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.  

8. Очаква се да се генерират строителни отпадъци, като същите ще бъдат извозвани на 

“Регионално депо – Плевен 2015“. 

9. Отпадните води ще се заустят в съществуваща изгребна яма в имота. 

10. Не се очакват опасни химически вещества. 

 

 


