ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01- 1592./05.10.2021 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
ЕТ „ТИАСО-ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ”
Седалище и адрес на управление:
гр. Вълчи дол, ул. Оборище 19
„Изграждане на поливна система за напояване на зърнени и
Инвестиционно предложение
фуражни култури” в местностите „Корията” и „Суха река”,
БЗС-21717-55-1-1 с обща площ 386 дка, землище на село
Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна
Местностите - „Корията” и „Суха река”, БЗС-21717-55-1-1 с
Местоположение на площадката
обща площ 386 дка, землище на село Добротич, общ. Вълчи
дол, обл. Варна
ИП е ново. Проектът има за цел да даде оптимално решение на
Резюме на инвестиционното
довеждащите тръбопроводи, максимално улеснение за
предложение
експлоатацията на поливната система, равномерно поливане на
цялото насаждение, като се допуска неравномерност на
водоподаването в отделните точки на масива, по-голяма от
15%. Площта върху която ще се извършва напояване е общо
386 дка, в БЗС-21717-55-1-1, местностите - „Корията” и „Суха
река” в землището на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
Формата на площта е неправилна, релефът е равнинен с лек
наклон. Почвите в района са тип излужен чернозем, тежко
песъчливо-глинести. На посочените площи при интензивно
сеитбообращение се отглежда царевица за зърно.
Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или
одобрени инвестиционни предложения няма.
За водоизточник ще се използват води от язовир „Добротич”,
стопанисван от Сдружение за напояване „Нептун 2006”, гр.
Вълчи дол. дейностите за напояване са в съответствие с плана
за управление на Басейнова дирекция „Дунавски район” –
Плевен.
Видът на поливната система е тръбно-ролкова. Тази система е
подходяща за напояване на големи площи при висока
производителност и нисък разход на труд.
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 32-00-111/04.10.2021 г.
Дата на постъпване в община Вълчи дол на
Информация за преценяване необходимостта от
ОВОС за ИП
05.10.2021 г.
20.10.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС
Данни за възложителя

