
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

изх. № РД 08-01-93/23.01.2023 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 „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД  

гр. Вълчи дол, представлявано от Недко Малчев 

Седалище и адрес на управление: 

9280, гр. Вълчи дол, ул. Драгоман 4 

Инвестиционно предложение „Разполагане на преместваем обект колонка и резервоар 

за модулна станция за дизелово гориво, за надземен 

монтаж с вместимост 10 м3” в ПИ 12574.501.96 по КККР 

на гр. Вълчи дол 

Местоположение на 

площадката 

ПИ с идентификатор 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи 

дол, обл. Варна  

Резюме на инвестиционното 

предложение 

Инвестиционното предложение предвижда разполагане на 

преместваема модулна станция за надземно монтиране, 

състояща се от резервоар за дизелово гориво и колонка за 

зареждане. Резервоарът с вместимост 10 м3 ще бъде 

разположен в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, 

с площ 7366 м2. Двата обекта – резервоар и колонка ще 

бъдат временно закрепени върху терена, при спазване на 

всички мерки за безопасност съгласно законовата уредба. 

Площта на колонката за гориво е 0,4 м2, а тази на 

резервоара е 16,6 м2. Инсталацията не генерира емисии на 

вредни вещества във въздуха. 

Предназначението на съоръжението е за зареждане на 

селскостопанска техника, собственост на възложителя. 

 

 

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 

Искане за преценяване необходимостта от 

ОВОС 

Вх. № РД 32-00-8/20.01.2023 г. 

Дата на обявяване 

 

23.01.2023 г. Дата на 

приключване 

07.02.2023 г. 

Изготвил: 

Инж. Диана Петрова 

Началник отдел  УТУОС 

 


