
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № 0400-163(1)/26.08.2021 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 

Данни за възложителя ЗП Марин Стоянов  
с. Изворник 
Седалище и адрес на управление: 
9297 с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна 

Инвестиционно предложение «Изграждане на животновъдна ферма в новообразуван УПИ 
ІХ-220,221 кв. 46 по плана на с. Изворник»  

Местоположение на площадката УПИ ІХ-220,221 кв. 46 по плана на с. Изворник, общ. Вълчи 
дол, обл. Варна

Резюме на инвестиционното 
предложение (ИП) 

ИП е в новообразувания имот да се построи животновъдна 
ферма с площ 750 кв.м. и размери 60/12 м. Капацитетът й е 100 
броя едри преживни животни (ЕПЖ) – 70 бр. крави и 30 бр. 
юници. Животните ще са разположени на 2 реда по 50 места. 
Дейностите във фермата са: хранене, развъждане, доене, 
почистване (всички процеси, свързани с отглеждане на ЕПЖ за 
добиване на мляко). Доенето ще се извършва с централен 
млекопровод. Отпред ще се извършва храненето с машина, 
отзад, след леглата на животните ще са разположени два 
скрепера, които ще почистват и отвеждат торта в напречен 
канал, който ще отвежда и събира торта в шахта, изградена с 
бетон отдолу и отстрани, а отгоре ще бъде отворена и оградена 
с метални тръби и мрежа с обем 70 куб.м. Тази торова шахта 
ще бъде съобразена като размер според изискванията, ще се 
почиства с цистерна като торта ще се изсмуква и разхвърля за 
торене на обработваеми земи. 
Отстрани до краварника ще има три стаи с обща площ 100 
кв.м. В първата ще има хладилен танк за млякото и мивка, 
втората ще е за доилната инсталация, а третата е за почивка на 
персонала със съблекалня и баня. 
Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващия уличен 
тръбопровод. 
Отпадъчните води ще се събират в черпателна яма и ще се 
предават на фирма, притежаваща необходимите разрешителни. 
Електроснабдяването ще се осъществи от съществуващата 
електроразпределителна мрежа на ЕРП Север. 
До терена има осигурен пътен достъп. 

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. 
Дата на постъпване в община Вълчи дол на Информация 
за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП 
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