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О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост 

на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредба  ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.), 

“ИНТЕР-Д” ООД, ЕИК:115619066, област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, п.к.4220, ул. "Варна" №5 

СЪОБЩАВА 

най-ранен етап, че дружеството има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен на фотоволтаична електроцентрала 

/ФЕЦ/, предназначена за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 130 кW“ 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение /ИП/ е за нова допълнителна дейност, която ще се извършва в 

урбанизирана територия (площадка) с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско ЕКАТТЕ 

37705, кв.19, парцел VIII-175 по плана на селото, с предназначение на имота: за производствени нужди. 

ИП е за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като произведената електрическа енергия ще се 

използва за собствено потребление, а в случай на излишък ще се отдава в електроразпределителната мрежа 

(ЕРМ). Присъединяването към ЕРМ ще се осъществи чрез съществуващо (изградено) електрическо табло и 

подписан предварителен договор №4503937/31.05.2022г. за присъединяване с „Електроразпределение ЮГ“ 

АД. 

Съгласно Указания за практическо прилагане на изискванията и нормативната уредба по околна среда при 

изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници 

използващи фотоволтаични (слънчеви) системи с №05-08-647/01.08.2022 г., и Методически указания за 

практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за 

изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи с №05-08-

1024/11.02.2010 г. - Приложение №4, издадени от министъра на околната среда и водите, заявеното ИП не е 

изрично описано в Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС, а следва контролният орган да прецени 

дали попада в обхвата на Приложение №2, т.3, буква „а“ от ЗООС за всеки конкретен случай. 

Дейността на заявеното ИП не попада в обхвата на дефиницията за „инсталация“ по т.34 към §1 от ДР, във 

връзка с Приложение №4 от ЗООС. 

Заявеното ИП не засяга неурбанизирани територии (земеделски и/или горски фонд), не е необходимо 

изменение на ПУП на имота, който е предвиден за производствени нужди. 

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: 

Фотоволтаичната електроцентрала /ФЕЦ/ за производство на електрическа енергия ще е с инсталирана 

мощност от 130 кW 

Основните компоненти, който изграждат ФЕЦ са:  

- Фотоволтаични (PV) модули (панели);  

- Мрежов инвертор;  

- Главно разпределително табло и свързващи кабели.  

Фотоволтаичните модули (панели) ще бъдат монтирани стационарно върху съществуваща сграда и 

прилежащ терен на носеща (метална) конструкция закрепени по подходящ начин. Панелите са със СЕ 

маркировка и притежават сертификат IЕС61215 и IEC61730.  

Управлението на ФЕЦ е автоматично и е зависимо от параметрите на електроразпределителната мрежа 

(ЕРМ). При отпадане на мрежовото захранване от ЕРМ, ФЕЦ ще се изключи и няма да генерира 

електрическа енергия. Възстановяването на производството на електрическа енергия от ФЕЦ ще бъде 

подновено след възстановяване на мрежовото захранване и пълна синхронизация на инвертора с 

параметрите на ЕРМ.  

Поради естеството на първичния енергоизточник (слънчевата радиация), ФЕЦ ще работи  само през 

светлата част на денонощието, като моментната мощност е в зависимост от интензивността на слънчевата 

радиация.  
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ПОСТОЯННОТОКОВА ЧАСТ (DC)  

Основните компоненти на постояннотоковата част са фотоволтаичните модули (панели). Те преобразуват 

слънчевата радиация в електрическа енергия.  

При изграждането на фотоволтаичната централа ще се използват 241 броя монокристални фотоволтаични 

модули (панели).  

Техническите характеристики на фотоволтаичните модули (панели):  

- Номинална мощност 540 Wp  

- Соларни клетки 144 броя  

- Тегло 27.8 kg  

- Размери (Ш/В/Д) 2279/1134/35 mm  

Модулите ще са подредени в 14 групи (стринга) от 16 броя и 1 група (стринг) от 17 броя последователно 

свързани модула.  

Предвижда се кабелите да се положат неподвижно под фотоволтаичните модули чрез използването на 

подходящи кабелни превръзки.  

На всички места, където кабелите са извън площта на фотоволтаичните модули, същите да бъдат изтеглени 

в защитни UV устойчиви гофрирани тръби закрепени по носещата конструкция и стени.  

ПРОМЕНЛИВОТОКОВА ЧАСТ (АС)  

Границата между постояннотоковата и променливотоковата част е самия инвертор, но в този случай той се 

приобщава към променливотоковата част и е основен компонент от нея.  

Инверторът е устройство, което преобразува постояннотоковата електроенергия генерирана от 

фотоволтаичните модули в променливотокова със стандартни мрежови честота и напрежение.  

Избраните два броя инвертора в настоящият проект са трифазни мрежови, с номинална изходна (АС) 

мощност от 60 kW и с номинална изходна (АС) мощност от 70 kW, номинално напрежение 400V и 

номинална честота 50Hz, които работят в паралел с електроразпределителната мрежа, отговарящ на 

следните стандарти и директиви:  

- VDE0126-1-1/ AS4777.2/ VDE-AR-N 4105  

- EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4/  

Инверторите са фабрично оборудвани със система за мониторинг на мрежата, изключваща автоматично 

централата при отсъствие и/или изменение в параметрите на напрежението и/или честотата на 

обществената електроразпределителна мрежа.  

Инверторите са предвидени за монтаж на стена, отвън на фасадата на сградата и на конструкция под 

панелите показани на чертеж (копие в приложението).  

Техническите характеристики на избраните инвертори са:  

- Инвертор 60 kW / инвертор 70 kW  

- Макс. DC мощност 75 000 Wp / 105 000 Wp  

- Макс. DC напрежение 1100 V  

- Максимално КПД 98.8 %  

- Степен на защита IP65   

- Размери (Ш/В/Д) 680/508/281 mm  

- Тегло 52 kg / 52 kg  

Преобразуваната променливотокова електрическа енергия от инверторите, с номинални напрежение и 

честота 400V/50Hz, се свързва посредством кабел, тип NAYY 5х50mm2 в защитна тръба по перфорирана 

кабелна скара с капак и/или положен в изкоп, към ново разпределително табло ФЕЦ, където да се 

монтират, автоматични предпазители, позволяващи фотоволтаичната електроцентрала да се отдели от 

захранващата електроразпределителна мрежа, за профилактики, ремонти или в случай на авария.  

ФЕЦ е за собствено потребление и ще отдава излишък от генерираната електроенергия в 

електроразпределителната мрежа в съществуващо и изградено разпределително табло, при следните 

условия: 

- Техническо мерене, с цел предоставяне на информация за произведената и потребена 

електроенергия съгласно Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, изпълнено с трифазен 

индиректен четириквадрантен електромер, преминал метрологична проверка с придружаващ сертификат, 

който да измерва цялото количество електроенергия произведена от фотоволтаична електроцентрала 

(съгласно ЗАДС електрическата енергия се облага с акциз);  
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- От новото разпределително табло за ФЕЦ посредством кабел, тип NYY 5х50mm2 в защитна тръба 

по перфорирана кабелна скара ще се свърже към съществуваща метална разпределителна кутия (главно 

разпределително табло), открит монтаж, монтирана на фасадата на сградата.  

- По отношение на електрозахранването обектът е електрозахранен към електроразпределителната 

мрежа чрез кабел NAYY 4х185mm2, положен в изкоп от метална разпределителна кутия (главно 

разпределително табло), открит монтаж, монтирана на фасадата на сградата до електромерно табло, 

монтирано на имотна граница, разработен по друг проект за външно електрозахранване.  

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  

За предпазване на обслужващия персонал от допирни напрежения при евентуален пробив или нарушаване 

на изолацията на тоководещите части е предвидено заземяване на всички метални части, които нормално 

не са под напрежение, но могат да попаднат под такова.  

Предвидени са всички мероприятия съгласно изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004г. (ПУЕУ). 

Съгласно Наредба №3 за УЕУЕЛ в електрически уредби с различни предназначения и напрежение, които 

се намират на една територия, като правило се използва обща заземителна уредба.  

Към изградения заземителен контур ще се присъединят, инверторите и металната конструкцията за 

фотоволтаичните панели.  

Така изградената заземителна инсталация ще осигури еднакви потенциали за всички елементи  от 

съществуващата електроинсталация и фотоволтаичната централа.  

РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА  

Съгласно изискванията на оператора на електроразпределителната мрежа към защитната техника при 

присъединяване на генераторни съоръжения НН за защита от ток на късо съединение, претоварвания, 

пренапрежения/ понижено напрежение и възобновяването на включването на фотоволтаичната система 

след аварии, е предвиден прекъсвач, оборудван с релейна защита изпълнена със защитни релета CRM-91H, 

HRN-54N и HRF-10.  

ИЗКОПНИ РАБОТИ  

Захранващите кабели ще се полагат в канални изкопи с размери на сечението 0.8/0.4m.  

Изкопите се подготвят за полагане на тръбната система съгласно приложените типови сечения за 

изпълнение.  

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

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на 

инвестиционното предложение по реда на специален закон 

Предвид мащабността, капацитетът и категорията  на строеж (шеста ) на заявеното ИП, то не подлежи на 

издаване на строително разрешение по правилата на Закона за устройство на територията и на лицензионен 

режим по Закона за енергетиката. 

Не е известно на Възложителя на ИП, то да има връзка с други планове или дейности, в обхвата на 

въздействие на проекта за ФЕЦ. 

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) 

Заявеното ИП ще се осъществи в съществуващо и действащо предприятие за преработка на сурово мляко, в 

имот собственост на дружеството-Възложител  “Интер Д” ООД, с адрес: област Пазарджик, община 

Брацигово, с. Козарско ЕКАТТЕ 37705, кв.19, парцел VIII-175 по плана на селото, с предназначение на 

имота: за производствени нужди. 

Координати в WGS 1984 на площадката 

Географска ширина: 42° 3'40.12"С ; Географска дължина: 24°25'13.67"И 

Географска ширина: 42° 3'42.13"С; Географска дължина: 24°25'13.29"И 

Географска ширина: 42° 3'41.74"С; Географска дължина: 24°25'15.05"И 
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Имотът предмет на заявеното ИП, не се намира в близост до и не засягат защитени територии за опазване 

на обектите на културно наследство. В случай, че е имало такива пластове, то при строителството на 

обществената баня (около 1970 г.), каквото е било предназначението на основната сграда, са щели да бъдат 

открити. 

С настоящото заявено ИП не е възможно да бъдат засегнати неоткрити пластове, поради извършване на 

плитки изкопни работи (дълбочина до 80 см.) 

Най-близко разположената защитена зона е „Бесапарски ридове” с код BG 0002057. по Директива за 

птиците (припокриваща тази за местообитанията), която е на разстояние от около 410 метра в източна 

посока.  

Не се предвижда изменение на съществуващата пътна, ВиК и довеждаща електрическа инфраструктура. 

Заявеното ИП не може да окаже трансгранично въздействие.  

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) 

За реализиране на заявеното ИП не се предвижда ползване на природни ресурси и не се налага изменение 

на инженерна инфраструктура за ВиК. 

При експлоатация на заявеното ИП не се предвижда ползване на природни ресурси освен слънчева 

енергия, която е неизчерпаема. 

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: 

При осъществяване на заявеното ИП, няма да има емитиране на каквито и да е  вещества (включително 

опасни), които биха могли да бъдат в контакт с води, поради  

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

При осъществяване на заявеното ИП, няма да има емитиране на каквито и да е  вещества (включително 

опасни) в атмосферния въздух. 

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

При осъществяване на заявеното ИП няма да има генериране на отпадъци. 

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.) 

При осъществяване на заявеното ИП няма да има генериране на отпадни води. 

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

предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: 

(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) 

За осъществяване на заявеното ИП няма да са необходими химични вещества, (включително опасни). 

 

Писмени становища и мнения се приемат на следните адреси:  

- РИОСВ-Пазарджик - гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4    

- ОБЩИНА Брацигово - гр. Брацигово,  ул. „Атанас Кабов" №6А 

- “ИНТЕР-Д” ООД, ЕИК:115619066, област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, ул. "Варна" №5 


