
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 

СЪОБЩЕНИЕ  
изх. № РД 08-01-245/28.02.2022  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 „ВАЛ ПРОТЕКТ” ЕООД, 

Красимира Даянова - управител 
Седалище и адрес на управление: 
9140 с. Казашко, ул. Рибарска № 6, общ. Варна 

Инвестиционно предложение 
(ИП) 
 

„Изграждане на предприятие за преработка на растителни 
култури” в ПИ с идентификатор 32860.501.112 (УПИ І-112, кв. 
18) по КККР на село Искър, общ. Вълчи дол 

Местоположение на площадката ПИ с идентификатор 32860.501.112 по КККР на село Искър, 
общ. Вълчи дол, УПИ І-112, кв. 18 

Резюме на инвестиционното 
предложение 

Проектът предвижда изграждане на предприятие в което ще се 
преработват плодове, зеленчуци, ядки и билки. В 
предприятието ще се извършват преработвателни процеси по 
производство на хранителни масла, предназначени за директна 
консумация, чай в пакетчета, подправки и енергийни десерти 
от плодове и ядки. За реализацията на инвестиционното 
предложение ще бъде закупено високо ефективно 
технологично оборудване и изпълнено ново строителство на 
предприятието и съпътстващата му инфраструктура. 
Приблизителната площ на предприятието ще бъде около 1500 
кв.м. За обезпечаване на енергийните потребности на 
предприятието ще бъде монтирана автономна фотоволтаична 
електроцентрала върху покрива на новата сграда с мощност до 
200 квч. Предвиждат се плюсови хладилни камери за временно 
съхранение с фреон R404. 

 
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 32-00-34/25.02.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

28.02.2022 г. Дата на 
приключване 

14.03.2022 г. 

Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 
 


