ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-545/30.03.2021 г.
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействие върху околната среда
Данни за възложителя

„КИС ЕКСПРЕС” ЕООД с. Метличина
Управител: Димитър Димитров
Седалище и адрес на управление:
с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна и
пълномощник на
ТП „ДГС Суворово”

Инвестиционно предложение (ИП)

„Ферма за отглеждане на животни” в ПИ с
идентификатор 61265.27.22

Местоположение на площадката

ПИ с идентификатор 61265.27.22, землище на
с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Резюме на инвестиционното предложение

ИП предвижда изграждане на ферма за отглеждане
на животни в ПИ 61265.27.22, държавна
собственост, горска територия, НТП - друг вид
дървопроизводителна гора с площ 15 936 м2, м-ст
Караяка, землище на с. Радан войвода. В имота се
намират 4 туристически сгради, собственост на
възложителя „Кис експрес” ЕООД. Бъдещите
дейности засягат минимална площ и малък
териториален обхват. Не се предвижда масивно
строителство, а само ремонт и реконструкция на
съществуващите сгради и отглеждане на фазани и
пъдпъдъци с общ капацитет до 2000 броя, в
просторни клетки.

Пълните данни по Приложение 2 за инвестиционното намерение се намират в
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, ет. 2, ст. № 202 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 32-00-36/26.03.2021 г.
Уведомление за инвестиционно намерение
30.03.2021 г.
14.04.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС

