ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-904/17.06.2021 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
„ХРАНИНВЕСТ” ЕООД
с. Кичево, представлявано от Калина Жекова
Седалище и адрес на управление:
с. Кичево, Стопански двор 1
«„Изработване на ПУП-ПЗ за имота и отреждането
Инвестиционно предложение (ИП)
му за „Производствена и складова дейност”» в
землището на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол,
ПИ 14667.40.141 по КККР на с. Генерал Киселово
ПИ с идентификатор 14667.40.141 по КККР на
Местоположение на площадката
землище на с. Ген. Киселово, местност „Ливадите”,
общ. Вълчи дол, обл. Варна
ИП е ново и е свързано с разширяване на
Резюме на инвестиционното предложение
съществуващото
млекопреработвателно
предприятие на дружеството, разположено в УПИ
І-429, кв. 49 по кадастралния и регулационен план
на с. Ген. Киселово с цел изграждане на цех за
производство на кашкавал и ЛПСОВ.
Производствената сграда ще е от метална
конструкция, облечена с термопанели с площ 80
кв.м. За съхранение и зреене на готовата продукция
се предвижда монтиране на 3 бр. хладилни камери
по 200 кв.м. всяка с общ обем от 1800 куб.м.
ЛПСОВ ще бъде разположена на площ от 800 кв.м.
Пречистването на производствените отпадъчни
води ще се извършва по физико-химичен път.
Инвеститорът е собственик на имота. Имотът е
присъединен към техническата инфраструктура.
При реализацията на ИП няма да се реализират
инфраструктурни дейности, които са включени в
Приложение № 1 или № 2 от ЗООС.
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 26-00-1409/А9/27.05.2021 г.
Уведомление за инвестиционно намерение
17.06.2021 г.
02.07.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС

