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СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

А) РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ; 

Б) ВЗАИМОВРЪЗКА И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 

В) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ, ВОДИТЕ И НА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; 

Г) ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА 

ТРЕТИРАНЕ, И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ; 

Д) ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ; ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА; 

Е) РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; 

Ж) РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПО СМИСЪЛА НА 

§ 1, Т. 12 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО. 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА 

ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), 

КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА 

СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС. 

4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 
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6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ. 

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ 

ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ 

ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ 

НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. 

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, 

ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО). 

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ 

РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ 

ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ; 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА; 

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 
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8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН 

СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, 

ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ. 

4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, 

КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И 

ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ 

РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД 

- ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е 

ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.). 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И 

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО 

ЗДРАВЕ. 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

„РЕДИСИС“ ООД 

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС. 

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ № 21 Б 

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL. 

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ. 

СТЕФАН ВЪРТИГОВ – УПРАВИТЕЛ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ – СТЕФАН ВЪРТИГОВ – УПРАВИТЕЛ 

ТЕЛ.  

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Предмет на инвестиционно предложение е изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ), в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по 

КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик. 

Произведената електроенергия изцяло ще се отдава в електроразпределителната мрежа. 

Централата ще  е  с инсталирана мощност от 2 423,5 kW, с наземно разположени 

фотоволтаични панели CSUN. 

 Панелите ще се монтират на метална конструкция на земя. ФЕЦ ще бъде присъединена 

към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“.  

Мощността на ФЕЦ ще е разпределена между 34 броя инвертори тип SUN2000-60KTI-

M0 на HUAWEI за връзка с мрежата. Модулите, предвидени за изграждане ще са 

поликристални. 

Мястото на присъединяване на фотоволтаичната централа се определя от мрежовия 

оператор. 

А) РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ; 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от слънчевата такава. 
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Приложено е становище № 4439988 от 01.04.2021 г. на „Елекроразпределение ЮГ“ 

ЕАД, съгласно което техническите параметри и условия за присъединяване на 

електрическата централа, щe са следните: 

Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната 

мрежа ще е нов стълб, предвиден за изграждане между стълб 22 и стълб 26 чрез 

изграждане на КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3х1х95 мм2 с дължина 660 м. до нов БКТП в 

имота на производителя. КЛ/ВЛ дискови пакети 2, п/ст Септемврийци. 

Ниво на напрежение на присъединяване към мрежата на ЕР Юг: 20.00  kV; 

Брой на фазите: 3; 

Вид на електрическата централа: ФЕЦ; 

За фотоволтаични централи с разположение на генериращите мощности: 

Обща инсталирана пикова мощност на централата: 2423,5 kWp; 

Брой на инверторите: 34 бр.; 

Единична привидна мощност на инвертора (АС): 66.00 kVA; 

Максимална активна мощност отдавана към мрежата: 2423,5 kW; 

Предоставена електрическа мощност за собствени нужди на електрическата централа: 

15 kW. 

Съгласно цитираното становище ЕР ЮГ ЕАД ще проектира и изгради необходимите 

електрически съоръжения, пряко свързани с присъединяване на ФЕЦ: 

-Предмет на настоящето инвестиционно предложение е изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ), като произведената електроенергия изцяло ще се включва в  

електроразпределителната мрежа. Централата ще  е  с инсталирана мощност от 2 423,5 

киловата, с наземно разположени фотоволтаични панели CSUN. 

Панелите ще се монтират на метална конструкция на земя. ФЕЦ ще бъде присъединена 

към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“. Мощността на 

ФЕЦ ще е разпределена между 34 броя инвертори тип SUN2000-60KTI-M0 на HUAWEI 

за връзка с мрежата. Модулите, предвидени за изграждане ще са поликристални. 
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електроцентрала за добив на електроенергия от възобновяем източник - слънчева 

светлина. В него е предвидено е да се монтират 8840 PV панела, които преобразуват 

слънчевата светлина попаднала върху им в постоянен ток. Панелите са монтирани на 

метална конструкция(маси), която се изгражда на земя. Конструкцията се състои от два 

реда метални колове, които с набивна машина се забиват в земята. Коловете се свързват 

с напречни профили (греди) помежду си и диагонални връзки за осигуряване на 

конструкцията от механични повреди под въздействие на вятър. На напречните греди 

се монтират надлъжни профили, към които с междинни и крайни клампи се закрепват 

PV панелите. Всички връзки по конструкцията се изпълняват с болтови съединения. 

Самата конструкция се доставя от производителя на обекта и на място само се сглобява 

по негова инструкция. Монтираните на конструкцията панели се свързват с помежду си 

в групи(стрингове) постоянният ток от тях се подава на входовете на 33 – 60 

kWинвертора и 1 - 30 kWинвертор. Инверторите ще се монтират на металната 

конструкция под панелите. В тях става преобразуването на постоянния ток в 

променлив. С кабел изводите на три или четири инвертора се обединяват в 

разпределителни табла. От тях електроенергията, произведена от панелите се пренася в 

БКТП, където НН се преобразува в СН и се свързва към преносната мрежа.  

Единствената сграда на обекта ще е БКТП, което също е комплектно изделие и се 

доставя на обекта сглобено и изпитано. Заради близостта на обекта до гр. Пазарджик и 

село Драгор, дори в процеса на изграждането му не е нужно монтиране на фургони за 

временен склад и охрана. За охрана на съоръженията и опазване на живота и здравето 

на хора и животни обектът ще бъде ограден и охраняван с видеонаблюдение след 

изграждането му. 

Инвестиционно предложение ще се осъществи в имот с идентификатор 23457.5.132, 

местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик.  

Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор е с 

обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана. 

Имота е собственост на „РЕДИСИС“ ООД, съгласно нотариален акт за продажба на 

недвижими имоти №20, том VIII, рег. №11741, нот. Дело №1295/2007 г. 

На обекта ще се изградят кабелни връзки по конструкцията от соларни кабели. Част от 

тези кабели ще бъдат положени в изкоп от масите до инвертор. Под земя ще се положат 

и променливо токовите кабели от инверторите до разпределителните табла и от тях до 

БКТП. 

 

Б) ВЗАИМОВРЪЗКА И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 

Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), в имот с идентификатор 

23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик няма 

взаимовръзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 
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В) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, 

ПОЧВИТЕ, ВОДИТЕ И НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; 

По време на монтажа 

Не се предвижда използване на подземни и/или повърхностни води. 

Земни недра – няма да бъдат засегнати, тъй като не се предвиждат изкопни работи. 

По време на монтажа не се предвижда използването на вода. Соларните панели ще се 

монтират върху  метална конструкция (маси), която се изгражда на земя. 

Конструкцията ще се състои от два реда метални колове, които с набивна машина се 

забиват в земята. 

Биологичното разнообразие в района не се очаква да бъде засегнато от реализацията на 

инвестиционно предложение. 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията на инвестиционно предложение не се предвожда 

използване на води. Естеството на инвестиционно предложение не е свързано с 

използване на води. 

Почвеният слой в района няма да бъде засегнат нито пряко нито косвено по време на 

експлоатацията. 

Биологичното разнообразие в района няма да бъде засегнато по време на  

експлоатацията на инвестиционно предложение. 

Г) ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА 

ТРЕТИРАНЕ, И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ; 

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда генерирането на 

отпадъци по време на монтажа и експлоатацията. Носещата конструкция и соларните 

панели са готови изделия, които се доставят и монтират на място. 

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

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 
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Имота не се предвижда да бъде водоснабдяван, тъй като този вид електроцентрали 

работят в режим на дистанционно наблюдение от технически персонал и автоматично 

управление от ЕРП. По време на строителството на обекта за питейни нужди ще се 

използва бутилирана вода, а битовите нужди на строителите ще се осъществяват в 

мястото на настаняване, което ще е с. Драгор или гр. Пазарджик. Ще бъдат използвани 

и временни химически тоалетни, за чието обслужване се ползват услугите на фирмата, 

която ще ги достави и обслужва, а след приключване на строителството ще ги извози от 

обекта. 

При експлоатацията на ИП няма да се формират нито битово –фекални нито 

промишлени отпадъчни води. 

 

Д) ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ; ДИСКОМФОРТ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; 

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да 

доведе до замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. 

почви 

Технологията на изграждане на фотоволтаичните системи, състояща се в монтаж на 

носещата конструкция и соларните панели са готови изделия, които се доставят и 

монтират на място, което намалява допълнителното почвено запечатване на 

територията на градовете /урбанизираните територии/. 

При строежа и експлоатацията на Фотоволтаичната централа не се очаква замърсяване 

или друго вредно изменение на почвата. 

Е) РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; 

Инвестиционното предложение не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия. 

Ж) РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПО 

СМИСЪЛА НА § 1, Т. 12 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА 

ЗА ЗДРАВЕТО. 

Съгласно посоченото нормативно определение, факторите „Факторите на жизнената 

среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 
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д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в 

жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

 

 

В  обхвата на инвестиционното предложение няма води, предназначени за питейно 

битови нужди, за къпане, или минерални води, които биха могли да бъдат пряко или 

косвено засегнати. 

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на  шум и вибрации, както и 

с йонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии. 

 В близост на площадката, на която ще се реализира ИП няма обекти с обществено 

предназначение, както и курортни ресурси. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

С проекта за ПУП-ПРЗ се предвижда за имот с идентификатор 23457.5.132, с обща 

площ 33 667 кв. м. и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс и устройствена зона 

„Оо“, да се отреди нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-132-„За фотоволтаични 

системи и обслужващи дейности“. Образуването на новото УПИ ще е по 

съществуващите имотни граници на имота. 

Съгласно приложения проект на ПУП-ПРЗ, параметрите на застрояване ще са за зона 

„Предимно производствена“: плътност на застрояване – П застр. до 80%, минимална 

озеленена площ П озел. 20% и Кинт 2,5 и етажност от 1 до 3 етажа. 

Приложено е становище на Главен архитект на община Пазарджик  и заповед на кмета 

на Община Пазарджик (изх. № 96/18.12.2020 г.), с които се разрешава изработване на 

проект за ПУП - изменение на ПРЗ, съгласно предложението за изменение и се спира 

прилагането на плана в този обхват. 

От реализацията и експлоатацията на ИП Изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ), в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по 

КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик не се очакват рискове за човешкото здраве поради 

неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда. 

 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Инвестиционно предложение – Фотоволтаичната централа ще се осъществи в имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик.  
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Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор е с 

обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

С проекта за ПУП-ПРЗ се предвижда за имот с идентификатор 23457.5.132, с обща 

площ 33 667 кв. м. и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс и устройствена зона 

„Оо“, да се отреди нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-132-„За фотоволтаични 

системи и обслужващи дейности“. 

Имота е собственост на „РЕДИСИС“ ООД, съгласно нотариален акт за продажба на 

недвижими имоти №20, том VIII, рег. №11741, нот. Дело №1295/2007 г. 

Най-близкото населено място - с. Драгор, общ. Пазарджик се намира на около 1200 м 

по права линия. 

Село Драгор се намира в западната част на Тракийската низина, на 3 km северозападно 

от град Пазарджик. Селото е разположено на левия бряг на река Тополница, малко 

преди да се влее в река Марица. 

Не е необходимо специално обособяване на площ за временни дейности по време на 

монтажа. 

Всички фундаменти, конструкции и фотоволтаични панели ще бъдат доставяни и 

монтирани на място. 

Единствената сграда на обекта е БКТП, който също е комплектно изделие и ще се 

доставя на обекта сглобен и изпитан.  

Заради близостта на обекта до гр. Пазарджик и село Драгор, дори в процеса на 

изграждането му не е нужно монтиране на фургони за временен склад и охрана. 

3.ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), 

КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА 

ДА СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС. 

-Предмет на настоящето инвестиционно предложение е изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ), като произведената електроенергия изцяло ще се включва в  

електроразпределителната мрежа. Централата ще  е  с инсталирана мощност от 2 423,5 

киловата, с наземно разположени фотоволтаични панели CSUN. 

Панелите ще се монтират на метална конструкция на земя. ФЕЦ ще бъде присъединена 

към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“. Мощността на 

ФЕЦ ще е разпределена между 34 броя инвертори тип SUN2000-60KTI-M0 на HUAWEI 

за връзка с мрежата. Модулите, предвидени за изграждане ще са поликристални. 
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Електроцентрала за добив на електроенергия от възобновяем източник - слънчева 

светлина. В него е предвидено е да се монтират 8840 PV панела, които преобразуват 

слънчевата светлина попаднала върху им в постоянен ток. Панелите ще са монтирани 

на метална конструкция (маси), която се изгражда на земя. Конструкцията се състои от 

два реда метални колове, които с набивна машина се забиват в земята. Коловете се 

свързват с напречни профили (греди) помежду си и диагонални връзки за осигуряване 

на конструкцията от механични повреди под въздействие на вятър. На напречните 

греди се монтират надлъжни профили, към които с междинни и крайни клампи се 

закрепват PV панелите. Всички връзки по конструкцията се изпълняват с болтови 

съединения. Самата конструкция се доставя от производителя на обекта и на място 

само се сглобява по негова инструкция. Монтираните на конструкцията панели се 

свързват с помежду си в групи(стрингове) постоянният ток от тях се подава на 

входовете на 33 – 60 kWинвертора и 1 - 30 kWинвертор. Инверторите ще се монтират 

на металната конструкция под панелите. В тях става преобразуването на постоянния 

ток в променлив. С кабел изводите на три или четири инвертора се обединяват в 

разпределителни табла. От тях електроенергията, произведена от панелите се пренася в 

БКТП, където НН се преобразува в СН и се свързва към преносната мрежа.  

Единствената сграда на обекта ще е БКТП, което също е комплектно изделие и се 

доставя на обекта сглобено и изпитано. Заради близостта на обекта до гр. Пазарджик и 

село Драгор, дори в процеса на изграждането му не е нужно монтиране на фургони за 

временен склад и охрана. За охрана на съоръженията и опазване на живота и здравето 

на хора и животни обектът ще бъде ограден и охраняван с видеонаблюдение след 

изграждането му. 

Инвестиционно предложение ще се осъществи в имот с идентификатор 23457.5.132, 

местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик.  

Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните 

актове, действащи  в Република България и техническата спецификация за осигуряване 

на съществуващите изисквания за: 

 Натоварване от собственото тегло на конструкция; 

 Експлоатационно технологично натоварване; 

 Натоварване от вятър; 

 Натоварване от сняг; 

 Сеизмично въздействие. 

Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано с употребата и съхранението 

на опасни химични вещества от Приложение №3 към ЗООС. 
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4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

Разглежданото инвестиционно предложение не налага изграждане на нова или  

промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Ще се използват наличните полски 

пътища граничещи с имота. 

Обектът се намира в близост до републиканския път II-републиканския път II-37, 

отклоняващия се от него републикански път III-803 и от него по селскостопански път в 

землището на с. Драгор. 

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 

Намерението ще се реализира в дейности по монтаж: 

-Опорна конструкция 

-Носеща конструкция 

-монтаж на соларни панели 

Ще се изгради Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), в имот с идентификатор 

23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик. 

Предвидено е да се монтират 8840 PV панела, които преобразуват слънчевата светлина 

попаднала върху им в постоянен ток. Панелите ще са монтирани на метална 

конструкция (маси), която ще се изгражда на земя. Конструкцията ще се състои от два 

реда метални колове, които с набивна машина ще се забиват в земята. 

 Коловете ще се свързват с напречни профили (греди) помежду си и диагонални връзки 

за осигуряване на конструкцията от механични повреди под въздействие на вятър. На 

напречните греди се монтират надлъжни профили, към които с междинни и крайни 

клампи се закрепват PV панелите. Всички връзки по конструкцията се изпълняват с 

болтови съединения. Самата конструкция се доставя от производителя на обекта и на 

място само се сглобява по негова инструкция. 

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

Инвестиционното предложение се базира на монтажни дейности и те ще се изпълняват 

по добре познати и приложими в страната класически методи.  

Всички необходими монтажни работи ще бъдат извършени в съответствие със Закона 

за устройство на територията и нормативната база към него. 
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7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Предимствата и ползите от фотоволтаичната централа са следните: 

 Фотоволтаичните панели имат способността да превръщат слънчевата светлина 

в електрическа енергия. Използван е възобновяем източник на енергия - Слънцето. 

Освен това, че ресурсите за самият добив са нулеви, огромен плюс е че практически 

слънчевата енергия е неизчерпаема. 

 Енергията е екологично безвредна. 

 Няма доказани вредни въздействия върху хора и животни. 

 Пази климата. За производството на електричество с фотоволтаици  не е нужно 

да се горят въглища и други фосилни горива, което спестява замърсяването на 

атмосферата. 

 Ежегодно се спестяват въглеродни емисии. 

 Панелите са безшумни и не замърсяват шумово и без това натоварената ни 

среда. 

 Панелите са лесни за монтаж и демонтаж, с което не нанасят дългосрочни 

въздействия върху почвената повърхност. 

Електроенергията, произведена от слънчевите клетки е чиста и безшумна. 

Фотоволтаичните системи не отделят никакви вредни за въздуха и водите вещества, не 

изчерпват природните ресурси и не застрашават здравето на хората или животните.  

Необходима е много малко поддръжка. 

Ресурсът за получаване на електричество е възобновяем и достъпен за всички. 

Не е нужно да се внася от други страни или да се плащат такси. 

Една фотоволтаична система може да бъде изградена във всякакви размери. 

Може да бъде премествана или пък разширявана винаги, когато собствениците й имат 

нужда от това. 

 Тя е значително по-евтина от изграждането на някои други енергийни 

източници. 

Електричеството от въглищни централи произвежда 13 пъти повече  въглеродни 

емисии от същото количество енергия, произведена от слънчеви панели. Резултатите са 

публикувани в списание Nature. 

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ 

НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-31505-3
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РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И 

ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ. 

Приложена е скица №15-982749-21.10.2020 г. издадена от Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър  

Инвестиционно предложение – Фотоволтаичната централа ще се осъществи в имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик.  

Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор е с 

обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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. Намира се в 

непосредствена близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г.  на Министъра 

на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). 

В района на инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна 

защита.  

Най-близките жилищни територии е с. Драгор на около 1200 м въздушно разстояние и 

те не биха могли да бъдат засегнати или повлияни отрицателно от реализация на 

инвестиционното предложение. 

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА 

ИЛИ ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Ще се процедира Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПРЗ) за 

промяна в отреждането за  имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по 

КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик. 

С проекта за ПУП-ПРЗ се предвижда за имот с идентификатор 23457.5.132, с 

обща площ 33 667 кв. м. и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс и 

устройствена зона „Оо“, да се отреди нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-132-„За 

фотоволтаични системи и обслужващи дейности“. Образуването на новото УПИ ще е 

по съществуващите имотни граници на имота. 

Съгласно приложения проект на ПУП-ПРЗ, параметрите на застрояване ще са за 

зона „Предимно производствена“: плътност на застрояване – П застр. до 80%, 

минимална озеленена площ П озел. 20% и Кинт 2,5 и етажност от 1 до 3 етажа. 
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Приложено е становище на Главен архитект на община Пазарджик  и заповед на 

кмета на Община Пазарджик (изх. № 96/18.12.2020 г.), с които се разрешава 

изработване на проект за ПУП - изменение на ПРЗ, съгласно предложението за 

изменение и се спира прилагането на плана в този обхват. 

Транспортното обслужване на имота ще се осъществява по съществуващи  

пътища. 

Обектът се намира в близост до републиканския път II-републиканския път II-

37, отклоняващия се от него републикански път III-803 и от него по селскостопански 

път в землището на с. Драгор. 

 

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ 

ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ 

ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И 

ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. 

В близост до обекта, подлежащ на оценка, няма чувствителни зони, уязвими зони и 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.  

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и 

качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, 

линеене и зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен 

между разделени популации и видове; участие на Република България в европейските и 

световни екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие 

върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват 

според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета 

относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно 

се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и 

орнитологични важни места. 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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. 
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11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ 

ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО 

СТРОИТЕЛСТВО). 

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали, 

изграждане на нов водопровод или жилищно строителство. 

Не се предвижда изграждане на сгради като част от инвестиционното предложение. 

За реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма нужда от 

вода. 

Не се предвижда изграждане на сграда, в която да обитават хора постоянно. 

Инвестиционното предложение е свързано с производство на електроенергия от 

възобновяеми източници – слънчева енергия. 

Няма необходимост и от прекарване на водопровод до имота за питейни нужди. 

Обектът няма да бъде водоснабдяван, тъй като този вид електроцентрали работят в 

режим на дистанционно наблюдение от технически персонал и автоматично 

управление от ЕРП. По време на строителството на обекта за питейни нужди ще се 

използва бутилирана вода, а битовите нужди на строителите ще се осъществяват в 

мястото на настаняване, което ще е с. Драгор или гр. Пазарджик. Ще бъдат използвани 

и временни химически тоалетни, за чието обслужване се ползват услугите на фирмата, 

която ще ги достави и обслужва, а след приключване на строителството ще ги извози от 

обекта. 

 

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

За осъществяване на монтажните дейности ще е необходимо издаване на разрешение за 

строеж, съгл. чл. 147, ал.1, т. 14 от ЗУТ. 

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ 

РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ 

ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

 

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ; 
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Инвестиционно предложение – Фотоволтаичната централа ще се осъществи в имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик.  

Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор е с 

обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

Ще се процедира Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПРЗ) за 

промяна в отреждането за  имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по 

КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик. 

С проекта за ПУП-ПРЗ се предвижда за имот с идентификатор 23457.5.132, с обща 

площ 33 667 кв. м. и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс и устройствена зона 

„Оо“, да се отреди нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-132-„За фотоволтаични 

системи и обслужващи дейности“. Образуването на новото УПИ ще е по 

съществуващите имотни граници на имота. 

Съгласно приложения проект на ПУП-ПРЗ, параметрите на застрояване ще са за зона 

„Предимно производствена“: плътност на застрояване – П застр. до 80%, минимална 

озеленена площ П озел. 20% и Кинт 2,5 и етажност от 1 до 3 етажа. 

Приложено е становище на Главен архитект на община Пазарджик  и заповед на кмета 

на Община Пазарджик (изх. № 96/18.12.2020 г.), с които се разрешава изработване на 

проект за ПУП - изменение на ПРЗ, съгласно предложението за изменение и се спира 

прилагането на плана в този обхват. 

 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 

Инвестиционно предложение – Фотоволтаичната централа ще се осъществи в имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик. 

В района на инвестиционното предложения няма мочурища, крайречни области, речни 

устия. 

Естеството и мащаба на инвестиционното предложение не предполага въздействие 

върху мочурища, крайречни области, речни устия. 

 

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 
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Естеството, местоположението и мащаба на инвестиционното предложение не 

предполага въздействие върху крайбрежни зони и морска околна среда. 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 

Естеството, местоположението и мащаба на инвестиционното предложение не 

предполага въздействие върху крайбрежни зони и морска околна среда. 

 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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. 

 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА; 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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. 

 

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни 

дейности и изграждане на нова техническа инфраструктура, поради което не се очакват 

въздействия върху земните недра, минералното разнообразие и геоложка основа. 

 

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН 

САНИТАРЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на територии и/или 

зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

Най-близките жилищни територии е с. Драгор на около 1200 м въздушно разстояние и 

те не биха могли да бъдат засегнати или повлияни отрицателно от реализация на 

инвестиционното предложение. 
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IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, 

ВОДАТА, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. 

 

Население и човешко здраве  

Настоящето инвестиционно предложение не е свързано с емитиране на емисии на 

вредни вещества във въздуха. Предвид това не може да очаква възникване на риск за 

човешкото здраве. 

От ИП не се очаква отделяне на организирани и неорганизирани емисии, както и на 

каквито и да било замърсители.  

материалните активи, културно наследство 

ИП ще се осъществи в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по 

КККР на с. Драгор е с обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг 

обществен обект, трайно предназначение на територията: урбанизирана. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

С реализацията на ИП не се засягат елементи от културно наследство. 

почва, земни недра 

Технологията на изграждане на фотоволтаичните системи, състояща се в монтаж на 

носещата конструкция и соларните панели са готови изделия, които се доставят и 

монтират на място, което намалява допълнителното почвено запечатване на 

територията на градовете /урбанизираните територии/. 

При строежа и експлоатацията на Фотоволтаичната централа не се очаква замърсяване 

или друго вредно изменение на почвата. 

Фотоволтаичната централа ще  бъде разположена изцяло в урбанизирана територия в 

устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп). 

В резултат от реализацията на ИП не се очаква потенциално отрицателно въздействие 

върху земните недра, минералното разнообразие и геоложката основа като компоненти 

на околната среда. 
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Ландшафт 

Ландшафта за района се променя във времето под влиянието на природните фактори и 

човешката дейност. Съчетавайки физическите си характеристики и културните 

наслоявания от човешкото присъствие, често наслагвано с хилядолетия, пейзажите 

отразяват синтезиса между човек и жизнена среда. 

Настоящето ИП ще се реализира в антропогенно повлияна територия - имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор в 

урбанизирана територия в устройствена  зона – „Предимно производствена“ (Пп).  

С реализацията на ИП не се предвиждат строителни дейности и изграждане на нова 

инфраструктура. 

Климат 

С. Драгор се намира в Горнотракийската низина на около 5 км от гр. Пазарджик. 

Релефът е равнинно-хълмист, с надморската височина от 240 м. 

Климатът е умереноконтинентален, като лятото е слънчево и топло, а зимата мека, с 

малко сняг. На 5 км от селото минава магистрала А1 „Тракия”, а на 7 км 

преминава европейски път Е80, който го свързва с градовете Пазарджик и Пловдив.  

Климатът на града е преходен между умереноконтинентален и средиземноморски 

климат. Характеризира се с топло и почти сухо лято и влажна и умерено студена зима. 

Средната годишна температура на въздуха е 12,5 °C. Най-топлите месеци 

са юли и август със средна месечна температура 23 – 24 °C, а най-

студените януари и февруари със средна месечна температура 1 – 2 °C. Дните с 

температура над 32 °C са около 35 за година. 

Абсолютният минимум измерен в гр. Пазарджик е – 29,5 °C. 

Годишната сума на валежите е около 500 mm, което нарежда Пазарджик сред най-

сухите градове в България. Отличават се два максимума и два минимума на валежите – 

съответно през май-юни; ноември-декември и през февруари-март; август-септември. 

През периодите с максимум на валежите понякога се изливат поройни количества със 

стойност над 120 mm, придружени от неблагоприятни климатични явления 

като градушки, мъгли, слани и др. В месеците с минимум на валежите падат под 30 

mm, като с това настъпват трайни засушавания с продължителни горещини. 

Поради факта, че Пазарджик е разположен в низина и е заобиколен с оградни 

планини, ветровете в района са слаби. Средната годишната скорост е около 1 m/s. 

Характерен е топлият и поривист вятър фьон, духащ откъм северните склонове на 

планините и повишаващ температурите през зимата. 

От реализацията на настоящето ИП не се очаква въздействие върху климата в района. 

За производството на електричество с фотоволтаици  не е нужно да се горят въглища и 

други фосилни горива, което спестява замърсяването на атмосферата респективно е 

част от дългосрочна програма по превенция на климатичните промени в света като 

цяло. 

Биологично  разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

https://www.mirela.bg/cms.php?f=3&c=69
https://www.mirela.bg/cms.php?f=3&c=47
https://bg.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D0%BD


21 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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. Намира се в 

непосредствена близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г.  на Министъра 

на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). 

Начина на изграждане на фотоволтаичното централа, а именно – панелите ще са 

монтирани на метална конструкция (маси), която се изгражда на земя. Конструкцията 

ще се състои от два реда метални колове, които с набивна машина ще се забиват в 

земята. Коловете се свързват с напречни профили(греди) помежду си и диагонални 

връзки за осигуряване на конструкцията от механични повреди под въздействие на 

вятър. На напречните греди се монтират надлъжни профили, към които с междинни и 

крайни клампи се закрепват PV панелите. Всички връзки по конструкцията се 

изпълняват с болтови съединения. Самата конструкция ще се доставя от производителя 

на обекта и на място само се сглобява по негова инструкция.  

Заради близостта на обекта до гр. Пазарджик и село Драгор, дори в процеса на 

изграждането му не е нужно монтиране на фургони за временен склад и охрана. За 

охрана на съоръженията и опазване на живота и здравето на хора и животни обектът ще 

бъде ограден и охраняван с видеонаблюдение след изграждането му. 

От реализацията и експлоатацията на настоящето ИП не се очаква въздействие върху 

биологично  разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури 

дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за 

опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 

накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите 

птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в 

българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Имот с идентификатор 23457.5.132 местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени 
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територии по смисъла на Закона за защитените територии както и в границите на 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Намира се в 

непосредствена близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г.  на Министъра 

на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). 

„Рибарници Звъничево“ е защитена зона от екологичната мрежа на Европейския съюз 

Натура 2000 (BG0002069) по Директивата за птиците, която припокрива част от 

защитена зона „Река Марица“ по Директивата за местообитанията. Представлява 

комплекс от рибарници и малки басейни, разположени на двата бряга на река Марица. 

Целите за опазване на защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор е с 

обща площ 33 667 кв. м.  с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана.  

Територията е антропогенно повлияна и няма да бъдат усвоявани нови територии за 

инфраструктура.  

Естеството на инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична 

централа в Имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. 

Драгор не е свързана с въздействия върху целите за опазване най-близко разположената 

защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево”. 

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

И/ИЛИ БЕДСТВИЯ. 

ИП за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), в имот с идентификатор 

23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик не 

предполага  риск от големи аварии и/или бедствия. 
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4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, 

КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, 

ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 
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въздух 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

води Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

земни недра Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

почви Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ландшафт 
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ст 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

животинск

и свят 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ЗЗ по ЗБР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

защитени 

територии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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културно 

наследство 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

население и 

човешко 

здраве 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

материални 

активи 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

отпадъци Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

легенда: положително въздействие (-), отрицателно въздействие (+), неутрално 

въздействие (Х) 

 

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - 

ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

(НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.). 

Въздействието по време на монтажните работи, като териториален обхват ще бъде 

локално в рамките на площадката на инвестиционното предложение в имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик. 

П време на експлоатацията на ИП – предвид характера на ИП не очаква негативно 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 

 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

По отношение на ИП за изграждане на фотоволтаична централа в Имот с 

идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. 

Пазарджик вероятността за поява на въздействия е ниска без интензивност и без 

комплексност.  

 

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И 

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 
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Предвид параметрите и характера на предвидените дейности и направената оценка, 

въздействия от реализирането на ИП не се очакват нито при строително-монтажните 

работи, нито при експлоатацията.  

Следователно продължителност и честота не са възможни. 

Ако се появят каквито и да било въздействия те биха били обратими.  

9. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ 

И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

По отношение на инвестиционното предложение не са възможни комбиниране на 

въздействия, тъй като характера и технологията на ИП не се очакват негативни 

въздействия върху човешкото здраве и околната среда. 

 

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 

Предвид характера и технологията на ИП не е свързано с негативни въздействия върху 

човешкото здраве и околната среда. 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

От реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 

трансграничен характер на въздействието. 

 

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА 

ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 

Ще бъде разработен план за безопасност и здраве за опазване на здравето на 

работещите. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства. Ще се провежда 

периодичен инструктаж на работниците. 

Не са необходими специални мерки, които е необходимо да се включат в 

инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве. 

 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

От възложителя е извършено писмено информиране на засегнатата общественост, съгласно чл. 

95, ал.1 от ЗООС във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, чрез поставяне на обяви на 
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общественодостъпни места в с. Драгор – спирка на обществения транспорт,  на стълбове за 

осветление. 

До момента на изготвяне на настоящата информация не са постъпвали писмени мнения, 

предложения или коментари. 

 

Дата:……………………….                                    Подпис:………………………………… 

Гр. Пазарджик 


