
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-620/02.06.2022 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 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
Седалище и адрес на управление: 
гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1 
 

Инвестиционно предложение 
(ИП) 
 

„Ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в спортно-
образователен център в ПИ № 12574.62.8 по КККР на гр. 
Вълчи дол”, общ. Вълчи дол, обл. Варна 

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 12574.62.8 по КККР на Вълчи дол, 
м. ПИОНЕРСКИ ЛАГЕР, вид собств. Общинска публична, вид 
територия Урбанизирана, НТП За туристическа база, хижа, 
площ 2000 кв. м, стар номер 000237, 
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-87/10.08.2016 г. на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

Резюме на инвестиционното 
предложение 

ИП предвижда да се направи ремонт, реконструкция и 
преустройство на съществуващата туристическа хижа и да се 
смени предназначението й в „Спортно-образователен център”. 
Съществуващата сграда е ситуирана в югоизточната част на 
имота, като до нея има изградени няколко обслужващи 
постройки, които ще бъдат засегнати от промените. 
Главният подход към имота е разположен в западната част на 
парцела, в която си част той граничи с второстепенен път с 
ширина 5 м. Пред имота има съществуващи 10 бр. паркоместа, 
които ще се използват за нуждите на бъдещия Спортно-
образователен център. 

 
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 

 
Вх. № РД 3200-147-(5)/31.01.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

02.06.2022 г. Дата на 
приключване 

17.06.2022 г. 

Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 
 


