
На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от  

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 

„В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД 

ЕИК 175335191, адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа № 10 

 

ОБЯВЯВА 
 

На засегнатите лица и заинтересованата общественост, че: 

1. „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД има следното Инвестиционно предложение, предвидено 

за реализиране в землищата на гр. Тервел, с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. 

Божан, с. Мали Извор, община Тервел, област Добрич: 

Изграждане на нова вятърна електрическа централа ВяЕЦ „Атлас“ с инсталирана 

мощност до 600 MW, състояща се от до 60 броя вятърни електрогенератори, една или 

две повишаващи електрически подстанции, монтажни площадки, съпътстваща пътна 

и кабелна инфраструктура и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на 

електрическите подстанции към националната електропреносна мрежа. 

2. Целта на предложението е възобновяемата енергия на вятъра да бъде преобразувана от ВяЕЦ 

„Атлас“ в електрическа и да бъде доведена до националната електропреносна мрежа.  

3. Кратко описание на Инвестиционното предложение: 

a) Изграждане на до 60 броя вятърни електрогенератори (вятърни турбини), всеки с 

мощност до 10 MW, височина на кулата до 200 м, диаметър на ротора до 200 м и обща 

височина до 300 м. 

b) Изграждане на подземни кабелни трасета средно напрежение, свързващи вятърните 

генератори с повишаваща подстанция. 

c) Изграждане на една или две повишаващи подстанции (броят зависи от указанията на 

енергосистемния оператор ЕСО ЕАД), към която/които се свързват подземните кабелни 

трасета. Предназначението на подстанцията/подстанциите е да повишат напрежението на 

електроенергията, постъпваща от вятърните генератори, до ниво, указано от ЕСО ЕАД, за 

включване към електропреносната мрежа.  

d) Изграждане на една или две (в зависимост от броя на подстанциите) 

електропроводни въздушни и/или подземни кабелни линии с напрежение, указано от 

ЕСО ЕАД, свързващи повишаващата подстанция/подстанции с националната 

електропреносна мрежа. 

4. Проектът ще се реализира в границите на не повече от 62 броя поземлени имота, за 55 от 

които на „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД са предоставени вещни права за ползване и 

предстои предоставянето на такива права за още на не повече от 7 имота. Имотите се намират 

в землищата на гр. Тервел, с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали 

Извор, община Тервел, област Добрич. 

5. Поземлените имоти за реализация на ИП не попадат в границите на защитени територии и 

защитени зони от националната екологична мрежа (НЕМ), не се намират в близост до обекти, 

подлежащи на здравно-хигиенна защита, и не попадат в зони, определени за опазване на 

обекти на културно-историческото наследство. 

6. По време на строителството ще се използват природни ресурси като вода за питейно-битови 

и строителни нужди (приготвяне на строителни разтвори), пясък, пръст, чакъл, и други 

строителни материали от естествен произход.  

7. По време на строителството се генерират следните видове отпадъци: изкопни земни маси, 

почва и камъни, смесени отпадъци от строителство и събаряне, и др. Отделят се и емисии от 

прах, и отработени газове от строителната техника. Събирането и извозването на 



генерираните отпадъци се извършва съгласно общинската схема за събиране и обезвреждане 

на отпадъците и в съответствие с изискванията на ЗУО. 

Писмени становища и мнения се приемат на e-mail: nikolay.kolev@greenvolt.com, както и в РИОСВ-

Варна, ул. ”Ян Палах” №4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg; тел. 052/678 848. 

mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg

