
Изх. № РД 08-01-1251/01.10.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол 

 

О Б Я В Я В А 
Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с 

идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна” 

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е изграждане на площадка 

за загробване на животни – трупна яма, в което съоръжение да се обезвреждат трупове и 

отпадъци от животински произход, които не могат да бъдат обхванати от екарисажите.  

Поземлен имот с идентификатор 06416.91.36 по КККР на землище с. Брестак, общинска 

собственост, съгласно АОС № 3628/22.02.2018 г., вписан в Служба по вписванията град Девня 

под № 57/28.02.2018 г., т. 2, дело № 261, вх. рег. № 570 е разположен в местността „Куш тепе”, 

площта му е 16 992 м2. Трайното предназначение на територията е „Земеделска”, начин на 

трайно ползване: „Нива”, категория на земята при неполивни условия: 3. Имотът е извън 

строителните граници на населеното място. 

Инвестиционното предложение на община Вълчи дол е на етап – изработен ПУП-ПЗ за промяна 

предназначението на имота от „Нива” в „Площадка за загробване на животни – трупна яма в 

ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”. 

След промяна предназначението на земята и одобряването на ПУП-ПЗ, ще се изработи 

технически проект за съоръжението, съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията и Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на 

странични животински продукти и на продукти получени от тях, и на специфичнорискови 

материали, извън обектите регистрирани в РВМС.   

Инвестиционното предложение е ново, включено е в Приложение № 2 към ЗООС – т. 11, б. „и”. 

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план 

или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта, ще се реализира извън границите 

на урбанизираната територия на с. Брестак – в ПИ с идентификатор 06416.91.36 по КККР на 

землище с. Брестак. 

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма 

трансгранично въздействие. 

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат строителни  материали и 

вода. 

По време на строителството и експлоатацията  не се очаква генериране на опасни за околната 

среда, за населението и животинския свят отпадъци. Не се предвижда да се генерират 

отпадъчни води.  


