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З А П О В Е Д 

№ ТУ-74 

Пазарджик, 06.04.2022 г. 

Постъпило е заявление от „Еуросолар Инвест“ ООД, с наш вх. № 1961-1/04. 04. 

2022 г. за Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

Парцеларен план(ПУП–ПП) за обект на техническата инфраструктура - трасе 

на въздушна кабелна линия(ВЛ) 220 кV за присъединяване на фотоволтаична 

електроцентрала към електроенергийната мрежа на страната. 

 

Представени са както следва: 

1. Задание за изработване на ПУП-ПП. 

2. Опорен план с нанесено проектно трасе и координатите му в система БГС 

2005. 

3. Регистър на засегнатите имоти в землището на с. Радилово и с. Капитан 

Димитриево, община Пещера и в землището на с. Алеко Константиново и с. 

Главиница, община Пазарджик. 

Видно от представените материали, проектното трасе на въздушната кабелна 

линия(ВЛ) 220 кV попада на териториите на две общини, Пещера и Пазарджик – 

област Пазарджик. 

 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 124а, ал. 3 във 

връзка с чл. 110 ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ): 

 

РАЗРЕШАВАМ: 

 

На г-н Венцислав Константинов Георгиев, в качеството му на управител на 

„Еуросолар Инвест“ ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление гр. 

Пловдив, район „Северен“ бул. „Васил Априлов“ №176, изработване на: 

 Подробен устройствен план - Парцеларен план(ПУП–ПП) за обект на 

техническата инфраструктура - трасе на въздушна кабелна линия(ВЛ) 220 кV 

за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към 

електроенергийната мрежа на страната. 

Трасето започва от поземлен имот №61371.515.259 в землището на с. Радилово, 

община Пещера в който ще бъде разположена повишаваща подстанция 110/220 кV. и 
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завършва в поземлен имот №15028.68.197 в землището на с. Главиница, община 

Пазарджик в който са разположени съоръженията на подстанция „Алеко“. 

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с настоящата Заповед одобрявам заданието 

за изработване на ПУП-ПП по чл. 125 от ЗУТ. 

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ и съгласно разпореждането на т. 3б от 

Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда, заданието да се внесе за 

становище в Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)–Пазарджик 

от органа издал настоящата заповед. 

На основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, настоящата Заповед да се публикува на 

интернет страницата на Областна администрация – Пазарджик и да се изпрати на 

община Пещера и община Пазарджик за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от 

ЗУТ. 

 

При изработването на ПУП-ПП да се спазват изискванията и разпоредбите 

на: 

ЗАКОН за устройство на територията(ЗУТ). 

ЗАКОН за енергетиката(ЗЕ). 

НАРЕДБА №8 от 14.06. 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове. 

НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г.за изискванията и нормите за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места. 

НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г. За сервитутите на енергийните обекти. 

НАРЕДБА за специално ползване на пътищата(ДВ, бр.62 от 13.07.2001). 

НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. 

 

Проектът за ПУП-ПП да бъде представен и на магнитен носител. По възможност 

координатите на трасето и сервитута да бъдат и във файлов формат (*.kml). 

 

 

 

 

ИВАН ВАСЕВ  /П/ 

Областен управител 

 


