ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-1516/16.09.2021 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
ЕТ „ТИАСО-ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ” ,
представлявано от Добромир Йорданов Вълчев
Седалище и адрес на управление: п.к. 9280
гр. Вълчи дол, ул. Оборище 19
„Изграждане на поливна система за напояване на
Инвестиционно предложение (ИП)
зърнени и фуражни култури”
БЗС-21717-55-1-1 на землище на с. Добротич,
Местоположение на площадката
местностите „Корията” и „Сухата река”, обща площ
– 386 дка, общ. Вълчи дол, обл. Варна
ИП е ново. Формата на площта е неправилна,
Резюме на инвестиционното предложение
релефът е равнинен с лек наклон.
Предвидените за напояване култури са царевица за
зърно, а видът на поливната система е тръбно
ролкова. Тази система е подходяща за напояване на
големи площи, при висока производителност и
нисък разход на труд.
За водоизточник ще се използват водите на язовир
Добротич, стопанисван от Сдружение за напояване
„Нептун 2006” гр. Вълчи дол. Избраният начин на
напояване е чрез дъждуване. Дъждуването е найблизко до естественото в природата подаване на
водата. Предимствата му са: възможност за
регулиране на поливната норма; равномерно
напояване на цялата площ - оптимално
разпределение на водата в почвата - хоризонтално и
вертикално; регулиране и повишаване
на
въздушната влажност; подобряване на газообмена в
почвата; отмиване на прахови частици от листната
маса, съответно подобряване интензивността на
фотосинтезата и дишането на растенията.
При реализацията на ИП няма да се образуват
емисии на вредни вещества във въздуха, няма да се
генерират отпадъци и отпадъчни води, както и
опасни химични вещества.
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 Вх. № РД 32-00-99/15.09.2021 г.
Уведомление за инвестиционно намерение
16.09.2021 г.
01.10.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС
Данни за възложителя

