
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

СЪОБЩЕНИЕ  
изх. № РД 08-01- 41/14.01.2022 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) 
 

„Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен 
риболов във Вълчи дол”, общ. Вълчи дол, обл. Варна 

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 12574.38.64 по КККР на землище Вълчи 
дол; ПИ с идентификатор 12574.38.57 по КККР на землище 
Вълчи дол; част от ПИ с идентификатор 12574.41.14 по КККР 
на землище Вълчи дол и устройване на Рибарник в ПИ с 
идентификатор 12574.38.62 по КККР на землище Вълчи дол. 
 

Резюме на инвестиционното 
предложение 

ИП предвижда изграждане и оборудване на посетителски 
туристически център, в който ще се предлагат местни 
продукти, изграждане на помещения за отглеждане на 
декоративни животни, закупуване на декоративни коне, кози, 
както и обезпечаване на тяхното изхранване и отглеждане; 
разкриване на „обучителен център” за деца със специални 
образователни потребности; почистване и обособяване на 
пътеки в „гората” и кули за наблюдение от посетителите на 
обитателите от животинския свят на „обекта”; поддръжка на 
язовир след извършена по проекта реконструкция; ограждане 
на цялата територия, състояща се от 200 дка, в т.ч. и 
изграждане на видео наблюдение. 
Реализацията на инвестиционното намерение ще промени 
начина на трайно ползване на имотите. 
На територията на общината няма други подобни проекти. Не 
се очаква отрицателен кумулативен ефект с други 
съществуващи в района подобни инвестиционни предложения. 
 

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 32-00-5/12.01.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

14.01.2022 г. Дата на 
приключване 

29.01.2022 г. 

Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 
 


