ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-490/17.03.2021 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
„СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД с. Брестак
Булстат 127575154
Изпълнителен директор: Пенка Маринова
Седалище и адрес на управление:
9290, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна
„Монтаж на 7 бр. газови отоплителни водогрейни
Инвестиционно предложение (ИП)
котлета в работни помещения за интензивно
отглеждане на свине майки, 3 бр. малки газови
отоплителни водогрейни котлета в склад за
дезинфектанти и увеличаване на производствения
капацитет на съществуващ фуражен цех”
ПИ с идентификатор 06416.112.3, землище на
Местоположение на площадката
с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна (бивш ПИ
№ 000088)
ИП не се отнася за разширение или изменение на
Резюме на инвестиционното предложение
производствената дейност, съгласно Приложение
№ 1 или Приложение № 2 към ЗООС. То е
свързано с подобряване на условията за интензивно
отглеждане на животните в съществуваща
инсталация. Предвижда се монтиране на модерна
централна за работните помещения отоплителна
система при процеса на интензивно отглеждане на
свине-майки и подрастващи прасета. В процеса на
реализация ще се извърши монтаж на газопроводна
инфраструктура, монтаж на водогрейни котли. Това
ще доведе до подобряване на процесите на
отопление и ще снижи емисиите на вредни
вещества от горивни процеси.
Пълните данни за инвестиционното намерение се намират в Дирекция „Устройство на
територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1.
Данни за възложителя

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 32-00-31/16.03.2021 г.
Уведомление за инвестиционно намерение
17.03.2021 г.
01.04.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС

