ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № 08-01-921/22.06.2021 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
„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД
Данни за възложителя
гр. Вълчи дол, представлявано от Недко Малчев
Седалище и адрес на управление:
9280, гр. Вълчи дол, ул. Драгоман 4
«„Изграждане на автоматизирани поливни системи за
Инвестиционно предложение
напояване на земеделски култури, а именно: централна
поливна система и поливна система с разпръсквачи” в
землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, ПИ 84022.15.1
и ПИ 84022.15.2 по КККР на с. Щипско, местност
Люцерните»
ПИ с идентификатор 84022.15.1 и ПИ с идентификатор
Местоположение на
84022.15.2 по КККР на землище на с. Щипско,
площадката
общ. Вълчи дол, обл. Варна
ИП е ново и е свързано с напояване, чрез автоматизирани
Резюме на инвестиционното
поливни системи на обработваеми земеделски земи в
предложение
землището на с. Щипско, м-ст Люцерните, ПИ №
84022.15.1 и ПИ № 84022.15.2. Водовземането ще бъде
осъществявано чрез сондажни кладенци ТК1 и ТК2, за
изграждането на които дружеството има издадено
Разрешително за водовземане от БДЧР-Варна (№
21520448/23.10.2017 г. предназначението на проекта е
изграждане на автоматизирани поливни системи за
напояване на земеделски площи в размер на 656 дка
земеделски култури (зърнени и етерично-маслени),
арендувани от фирмата в горепосоченото землище.
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.
Вх. № РД 32-00-66/18.06.2021 г.
Дата на постъпване в община Вълчи дол на
Искане за преценяване необходимостта от
ОВОС
22.06.2021 г.
07.07.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС

