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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  (приета с 

ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 

10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 

от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., 

изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 40 MW“, в имот с идентификатор 

56277.2.745, местност „Курията“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  ЕТ „ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН“ 

 

 

 Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация от възложителя, се предвижда изграждане на трасе 

на нова въздушна кабелна линия 110 kV за присъединяване към мрежата на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) на фотоволтаичен парк с мощност 40 MW, който ще бъде 

изграден в имот с идентификатор 56277.2.745, местност „Курията“, по КККР на гр. Пещера, 

общ. Пещера, обл. Пазарджик.  

Имот с идентификатор 56277.2.745, местност „Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. 

Пещера, е с обща площ 438 324 кв. м., вид територия: земеделска, категория 9, с начин на 

трайно ползване: пасище. 

При изграждане на новите стълбове на въздушната кабелна линия, засегнат ще бъде 

имот с идентификатор 61371.569.931 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера, който е с площ 1 

466 863 кв.м., вид територия: горска, държавна частна собственост.  

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална конструкция, фиксирана 

върху набивани колони. В имота ще бъде изграден бетонен комплектен трансформаторен пост  

(БКТП), чрез който произведената енергия ще се трансформира и ще се подава към 

електроразпределителната мрежа. Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация. 

Ще се предвидят вътрешни пътища за обслужване на фотоволтаичните панели. За пътен достъп 

ще се ползва път от Републиканската пътна мрежа Пещера-Пазарджик (ПИ 56277.1.153). 
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Съгласно, писмо изх. № ЦУ-ЕСО-8845#4/02.09.2021 г. на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, присъединяването на ФЕЦ към преносната електрическа мрежа може да се 

извърши по два варианта: 

Вариант 1 

 Включващ проектиране и изграждане на ново изводно поле в ОРУ 110 kV на п/ст 

„Алеко“ и при необходимост от разместване на съществуващите изводни полета 110 kV и 

ветрилото пред подстанцията. Изграждане на: нова повишаваща подстанция Ср.Н/110 kV на 

територията на ФЕЦ, на нов въздушен електропровод 110 kV с мълниезащитно въже тип 

OPGW от новата повишаваща подстанция до подходящо място на ВЛ 110 kV  „Радилово“. 

Рехабилитация на участъка от мястото на присъединяване на новия електропровод към 

съществуващият ВЛ 110 kV  „Радилово“ с изграждане на електропровод за две тройки със 

сечение 2хАСО 400 мм2 с разположение на проводниците тип „бъчва“ до п/ст „Алеко“. 

Изграждане на оптична комуникационна връзка между п/ст „Алеко“ и новата подстанция. 

 

Вариант 2   

Включващ проектиране, разширение и изграждане на ново изводно поле в ОРУ 110 kV 

на п/ст “Пещера“. Изграждане на: нова повишаваща подстанция Ср.Н/110 kV на територията на 

ФЕЦ, на нов въздушен електропровод 110 kV с мълниезащитно въже тип OPGW от 

подстанцията на производителя новото изводно поле 110 kV  в п/ст „Пещера“. Реконструкция 

по цялата дължина на ВЕ 110 kV  „Радилово“ със стълбове тип „бъчва“ за проводник 2х3хАСО 

400. Изграждане на оптична комуникационна връзка между п/ст „Пещера“ и новата 

подстанция. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено попада в обхвата на т. 3, буква „б” от Приложение 2 на Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 

Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 

73/2007 г. и посл. изменения.). 

 Имот с идентификатор 56277.2.745, м. „Курията“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера и 

имот с идентификатор 61371.569.931 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера, в които ще се 

осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 

„Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. 

на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстоят на не по-малко 

от 0.57 km. 

 
Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-

Пазарджик, изх. № ПД-01-376-(3)/06.12.2021 г. 

 

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Пещера и кмет 

на с. Радилово. 
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