
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-439/17.03.2023 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 „ДОБРОТИЧ УИНД” АД гр. София, 
представлявано от Севдалина Йончева-Кумитски, 
Изпълнителен директор 
Седалище и адрес на управление: 
1407 гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 
51, ет. 16 

Инвестиционно предложение (ИП) «Изменение и разширение на инвестиционно 
предложение за: Изграждане и експлоатация на 
вятърен енергиен парк в землището на с. 
Добротич, община Вълчи дол, обл. Варна, 
състоящ се от 34 бр. вятърни съоръжения с 
обща номинална мощност до 85 MW”, 
съгласувано с Решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) № 
ВА-3/2018 г. от директора на РИОСВ-Варна» 

Местоположение на площадката Територията на община Ветрино и община Вълчи 
дол, обл. Варна. 

Резюме на инвестиционното предложение Инвестиционното предложение не е ново, 
предвижда изменение и разширение на вече 
одобрено инвестиционно предложение за 
„Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен 
парк в землището на с. Добротич, общ. Вълчи дол, 
обл. Варна, състоящ се от 34 бр. вятърни 
съоръжения с обща номинална мощност до 85 
MW”, за което е издадено Решение по ОВОС № 
ВА-3/2018 г. Направеното изменение предвижда 
разширение, съгласно което ще бъдат изградени 
общо 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана 
мощност до 464 MW, като се запазят само 
площадките на 12 бр. ветрогенератора от вече 
одобрените с горецитираното Решение по ОВОС, а 
останалите 22 бр. одобрени площадки за 
съоръжения ще отпаднат. Ще бъдат включени нови 
46 бр. площадки за ветрогенератори, в обхвата на 
две общини на територията на област Варна – 
Ветрино и Вълчи дол.  

      Пълните данни за инвестиционното намерение се намират в Отдел „Устройство на 
територията и управление на общинската собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо 
Ботев 1. 

При проявяване на обществен интерес, становища могат да се изпращат в 14 дневен срок в  
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 32-00-33/16.03.2023 г. 

Дата на обявяване 
 

17.03.2023 г. Дата на 
приключване 

01.04.2023 г. 

Изготвил: 
инж. Диана Петрова 
Началник отдел УТУОС 



 


