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ДО ДИРЕКТОРА  

НА РИОСВ-РУСЕ 

                                                                      

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

 

за инвестиционно предложение 

 

от „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД,  с ЕИК 206900617,  

представлявано от Стефан Юлиев Стефанов – управител  

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“  № 4,  вх. 2, ет. 3 

Лице за контакти: Стефан Стефанов, тел. 0888 577 997, office@primohome.bg 

(име, фирма, включително администрация, длъжност) 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от 

ВЕИ с мощност до 600 kW в ПИ 27173.115.307 по КК и КР на с. Екзарх Йосиф, общ. 

Борово, обл. Русе“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение касае изграждане и монтаж на Фотоволтаична централа, с 

мощност 600 kWp, разположена наземно в ПИ 27173.115.307 по КК и КР на с. Екзарх Йосиф, 

общ. Борово и трасе за довеждащ електропровод от съществуващ решетъчен стълб (СРС) 20kV 

от електропровод „Батин” 20kV до ПИ 27173.115.307 по КК и КР на с. Екзарх Йосиф. 

Централата е за производство и продажба на електрическа енергия от ВЕИ. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение 

и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 

към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Инвестиционното предложение по същество касае изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална мощност 600 kWи присъединяването й към 

електропреносната мрежа.  
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ФЕЦ ще се инсталира в урбанизирани имот, с НТП: за животновъден комплекс като 

допълващо застрояване в имота.  

Предвижда се да бъдат монтирани 1104 броя фотоволтаични модула, всеки с мощност 540 

W, както и 12 броя мрежови инвертори, всеки с мощност 50 kW. 

Фотоволтаичните модули ще се монтират наземно, на стационарни носещи конструкции. 

По указание в Становище на ЕРП-Север с изх. № ПВИ-9602005/19.10.2022 г., за  

присъединяването на обекта към електропреносната мрежа е необходимо да се изгради нов 

трафопост (БКТП) 20/0,4 kV по границата на имота на удобно за обслужване място. 

Местоположението му ще се съобрази с изискванията за строително -технически правила и 

норми за безопасност от пожар. 

Сградата на БКТП представлява готово изделие и се доставя на обекта в напълно 

завършен вид с един или няколко силов/и трансформатор/и. Монтира се на предварително 

подготвен стоманено бетонов фундамент. 

Захранването на БКТП ще се осъществи чрез подземно положен електропровод 20 kV, за 

която се изготвя ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ електропровод за Фотоволтаична 

електрическа централа 600 kW в ПИ с идентификатор 27173.115.307, м-ст “ДО СЕЛО”, с. 

Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе от съществуващ решетъчен стълб (СРС) 20kV от 

електропровод „Батин” 20kV.  

ПУП-ПП разглежда два варианта за трасе на подземния електропровод: 

Вариант 1: Трасето на електропровода за ФЕЦ 600 kW  в ПИ с идентификатор  

27173.115.307, м-ст “ДО СЕЛО”, с. Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе започва от т.А 

(съществуващ СРС) 20kV, находящ се в ПИ с идентификатор 27173.115.436-нива, общинска 

частна собственост на Община Борово, преминава през същия имот и в т. В влиза в имота на 

възложителя- ПИ с идентификатор  27173.115.307. 

Общата дължина на електропровода  по вариант 1 от съществуващия СРС  до имота на 

възложителя е 116m. 

Вариант 2: Трасето на електропровода за ФЕЦ 600kW  в ПИ  с идентификатор  

27173.115.307, м-ст “ДО СЕЛО”, с. Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе започва от т.А 

(съществуващ СРС) 20kV, находящ се в ПИ с идентификатор 27173.115.436-нива, общинска 

частна собственост на Община Борово, преминава през същия имот,  през 27173.115.298-

пасище, общинска публична собственост; т. С-27173.115.297-за друг поземлен имот за 

движение и транспорт, общинска публична собственост и в т. D влиза в имота на възложителя- 

ПИ с идентификатор  27173.115.307. 

Общата дължина на електропровода по вариант 2 от съществуващия СРС  до имота на 

възложителя е 228m. 

Избран е Вариант 1, като икономически и екологично най-целесъобразен. 

Подземното трасе ще се изпълни на около 0,8-1 м дълбочина, при спазване на 

сервитутите, съгласно Приложение № 1, към чл. 7, ал. 1, т. 14  от Наредба № 16/09.06.2004г. за 

“Сервитутите на енергийните обекти”. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 
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издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган 

по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Проектирането на БКТП и ФЕЦ ще се ограничи на територията на  ПИ 27173.115.307 по 

КК и КР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово. Не се предвижда промяна предназначението на 

земята или други дейности, които да повлияят на приложени към момент планове и програми.  

Строителството ще се извърши след издаване на Разрешения за строеж по реда на Глава 

осма, Раздел III от Закона за устройство на територията, в следната последователност: 

- за изграждане на БКТП – строеж III-та категория; 

- за монтаж на фотоволтаична централа – строеж VI-та категория. 

Присъединяване на обекта към електропреносната мрежа ще се извърши след одобряване 

на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ електропровод по предложен Вариант 1. 
 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в 

БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 

подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано 

трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 27173.115.307, област 

Русе, община Борово, с. Екзарх Йосиф, м. ДО СЕЛО, вид територия Урбанизирана, НТП За 

животновъден комплекс, площ 7797 кв. м, стар номер 000307.  

Имотът за ФЕЦ и проектното трасе за довеждащ електропровод не попадат в границите на 

защитени територии по Закона за защитените територии и/или защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие.  

Не се засягат територии за опазване на културно-историческото наследство. 

До имота има осигурен пътен достъп и не се налага изграждане на нова или промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване 

(ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими 

количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

 

През строителния период, основно за монтажа на БКТП ще се използват предимно готови 

строителни материали и вода за подготовката им.  

През експлоатационния период няма да се използват природни ресурси, освен слънчевата 

радиация за производство на електроенергия. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Характерът на ИП не предполага емитиране на приоритетни или опасни вещества и 

контакт на такива вещества с води. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
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ИП не предвижда изграждане на организиран източник на емисии в атмосферния въздух и 

не представлява източник на неорганизирани емисии на замърсяващи вещества.  

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

През строителния период ще се образуват минимално количество строителни отпадъци 

(изрезки от кабели), Същите ще се предадат за оползотворяване на лица, притежаващи 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. 

Изкопаните земни маси при изграждането на подземния електропровод ще се съхраняват 

на мястото на образуване и ще се използват за засипване на изкопите и заравняване на терена.  
 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, 

предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъчни води.  

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които 

ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

ИП не предвижда съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по 

друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - 
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Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 519/2022 г. и Актуално състояние на 

„Солар Екзарх“ ООД 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение- 

Становище на ЕРП-Север с изх. № ПВИ-2005/19.10.2022 г.; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – Виза за проектиране, 

издадена от Главния архитект на Община Борово. 

3.3. Идеен проект за ФЕЦ в ПИ 27173.115.307 по КК и КР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово 

3.4. Техническо задание за проектиране по чл. 126, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗУТ на ПУП-

Парцеларен план на трасе за довеждащ електропровод за ФЕЦ 600 kW в ПИ с 

идентификатор 27173.115.307, с. Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе 

4. Електронен носител - 1 бр. 
 

 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща - да. 

 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

 

Дата: ………………….                                    Уведомител: ……………………………                          

                                                                              

                                                                                            Управител на „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД 


