ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-1115/22.07.2021 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
Данни за възложителя

Инвестиционно предложение (ИП)
Местоположение на площадката

Резюме на инвестиционното предложение

МЗХГ,
чрез
„Североизточно
държавно
предприятие” ДП-Шумен, ТП „Държавно горско
стопанство-Суворово” и „СТИЛИ АГРО” ЕООД,
представлявано от управителя си Милен Вълчев
Седалище и адрес на управление на „СТИЛИ
АГРО” ЕООД:
гр. Варна, ул. Александър Дякович 31
За изграждане на „Ферма за отглеждане на животни
в ПИ № 32860.24.10, находящ се в землището на
село Искър, общ. Вълчи дол”
ПИ с идентификатор 32860.24.10 по КККР на
землище на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна;
Вид собственост – държавна частна, горска
територия,
собственост
на
МЗХГ,
чрез
„Североизточно държавно предприятие” ДПШумен, ТП „Държавно горско стопанствоСуворово”
ИП е ново и предвижда изграждане на „Ферма за
отглеждане на животни в ПИ № 32860.24.10,
находящ се в землището на село Искър, общ. Вълчи
дол”. ИП касае отглеждане на фазани и пътпъдъци
с общ капацитет до 1500 броя. Отглеждането на
птиците ще е в просторни клетки - волиери, пода на
които ще бъде покрит с дебел слой пясък. Фазаните
ще се къпят периодично, за да се отърват от
паразитите. Към волиерите ще се изградят
помещения за нощуване на птиците. Храната може
да бъде 50% царевица или пшеница. За
изграждането
на
клетките
не
възниква
необходимост от премахване на дървета в
границите на имота.

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 32-00-76/20.07.2021 г.
Уведомление за инвестиционно намерение
22.07.2021 г.
16.08.2021 г.
Дата на обявяване
Дата на
приключване
Изготвил:
Инж. Диана Петрова
Главен експерт в Дирекция УТОС

