
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-1137/25.10.2022 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 „ВП НИКОЛА КОЗЛЕВО” ЕООД гр. Варна, 

представлявано от Диана Петкова - Управител 
Седалище и адрес на управление: 
9000 гр. Варна, кв. Чайка, бл.196, ет. 2, офис 3

Инвестиционно предложение (ИП) «Изграждане на Ветроенергиен парк за 
производство на електрическа енергия „Пет 
могили”»

Местоположение на площадката Вятърният парк ще бъде разположен на 
територията на землищата на с. Пет могили и с. 
Векилски, община Никола Козлево, обл. Шумен, с. 
Зърнево, община Тервел, област Добрич и с. Радан 
войвода, община Вълчи дол, обл. Варна. 

Резюме на инвестиционното предложение Инвестиционното предложение е ново и предвижда 
изграждане на вятърен парк за производство на 
електроенергия от вятъра, с обща инсталирана 
мощност до 202 MW, включващ: 

 до 28 бр. ветрогенератора (ВГ), от които до 
27 бр. вкл. в землището на с. Пет могили и 
1 бр. в землището на с. Зърнево; 

 подземни кабелни трасета средно 
напрежение от ВГ до проектната 
подстанция; 

 оптични кабелни линии и заземителни 
контури; 

 ел. подстанция в землището на с. Пет 
могили и др.

      
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 МОСВ, на адрес: 1000 гр. София, бул. 
Мария Луиза 22 
 

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 04-00-245/24.10.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

25.10.2022 г. Дата на 
приключване 

09.11.2022 г. 

 

Изготвил: 
инж. Диана Петрова 
Директор на Дирекция УТОС 
 


