
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-1140/21.10.2022 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 „ЕКОБОКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Варна, 

представлявано от Петър Петров - Управител 
Седалище и адрес на управление: 
9000 гр. Варна, ул. Ян Палах 13, офис 1 

Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец – 
СК «Екобокс трейдинг - Щипско» в ПИ 
84022.20.142, землище на с. Щипско, общ. Вълчи 
дол с цел водоползване за капково напояване на 
овощна градина”

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 84022.20.142 по КК на 
землище с. Щипско, общ. Вълчи дол 

Резюме на инвестиционното предложение Инвестиционното предложение е свързано с 
водовземане от съществуващ сондажен кладенец – 
СК «Екобокс трейдинг - Щипско» в ПИ 
84022.20.142, землище на с. Щипско, общ. Вълчи 
дол, обл. Варна с цел водоползване за капково 
напояване на овощна градина с площ 175 дка засята 
със сливи. СК е вписан в регистъра по чл. 188 г, ал. 
3, т. 2 от Закон за водите под рег. № 252 041 
02885/15.09.2022 г. като оборудван за експлоатация 
и снабден с потопяема помпа.  

      
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 
Уведомление за инвестиционно намерение 

Вх. № РД 32-00-148/17.10.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

21.10.2022 г. Дата на 
приключване 

05.11.2022 г. 

 

Изготвил: 
инж. Диана Петрова 
Директор на Дирекция УТОС 
 


