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ПУП-ПЗ 

 

ОБЕКТ:          ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 

ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти 

с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР 

на землище с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

ОБЕКТ:          ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) за 

промяна предназначението на поземлени имоти с 

идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 

14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, 

общ. Димово, обл. Видин 

 

Възложител:           ДЖИ АЙ АДВАЙС ЕНД СЪЛЮШЪН ЕООД 

 

 

 
1. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ 

 

 Основната цел за изтотвяне не ПУП-ПРЗ е да създаде трайна градоустройствена 

основа, на базата на която Възложителят да осъществи инвестиционните си намерения за 

изграждане на фотоволтаичен парк. 

 

ПУП-ПРЗ е в обхват ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПИ 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 

14489.72.41, ПО КККР на с. ОРЕШЕЦ, общ. ДИМОВО, обл. ВИДИН. 

 

Същият е изработен на основание Решение № 213, взето с протокол №29/06.01.2022г. 

от Общински съвет – Димово, с което се разрешава изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на 

поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41, 

по КККР на земл. с. ОРЕШЕЦ, общ. ДИМОВО, обл. ВИДИН. 

Основание също е изменен  ОУП на общ. Димово в обхват ПИ с идентификатори 

14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41, за които се променя статута от 

ЗЕМЕДЕЛСКА (Ссп- зона по същество земеделска, но със специфичен режим, допускащ 

допълнителни обслужващи функции за аграрен туризъм и отдих) в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО – СКЛАДОВИ ДЕЙСНОСТИ и по този начин според допустимустта 

за съчетаване на дейности територията на имота ще бъде отнесена към производствена 
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устройствена зона (П), с разновидност предимно производтвена – Пп и конкретно 

предназначение „За фотоволтаичен парк”. 

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

(попълват се данни от нормативния документ на Община Димово, с който е влязъл в 

сила изменения ОУПО) 

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

Данни от приложените скици за поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 

14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР: 
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Собственик: 

 

204834346, ДЖИ АЙ АДВАЙС ЕНД СЪЛЮШЪН ЕООД 

Нотариален акт № 80, том 6, дело 599 от 17.08.2021, изд. от Служба по вписвания 

гр. Белоградчик. 

 

Няма данни за ностители на други вещни права по данни на КРНИ 

Няма сгради, които попадат върху имота 

 

Основния достъпът се осъществява от Изток посредством асфалтов път с трайна настилка 

– ПИ 14489.63.316, от север - черен път с идент. 14489.70.433 и от юг- черен път с идент. 

14489.83.412. 

 

Съгласно Натура 2000 имота попада в близост, но извън зоната Западна Стара 

планина и Предбалкан (код BG0001040). 
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3. ПУП-ПРЗ – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

Иходните данни за проектиране са: 

 Извадка от изменения ОУПО на общ. Димово 

 Електронна извадка от КК  

 Геодезическо заснемане на имота  

 

 Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване засяга поземлени 

имоти с идентификатори - ПИ 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР 

на  с. ОРЕШЕЦ, общ. ДИМОВО, обл. ВИДИН. 

С ПУП-ПРЗ се променя предназначението на земеделска земя, 9-та категория и начин на 

трайно ползване „нива” в урегулиран имот за производствени и складови нужди, по-

конкретно – „За фотоволтаичен парк”. 

 

Промяната се състои в дефиниране на регулационните граници в съответствие с имоти: 

ПИ 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 

 

Площта  на новообособеният УПИ е както следва: 

Таблица на урегулираните поземлени имоти 

Квартал/масив Парцел Площ на УПИ (м2) 

72 I – 38,39,40,41 273619 кв.м. 

 

С подробния устройствен план – план за застрояване се предвижда регламентирането на 

предимно производствена устройствена зона (Пп), със следните параметри на устрояване: 

 Начин на застрояване – нискоетажно (до 12м съгласно приложение към ОУПО на 

общ. Димово за устройствена зона Пп); 

 Плътност на застрояване – от 40% до 80%; 

 Интензивност на застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5; 

 Плътност на озеленяване – от 20% до 40% (като 1/3 от нея е необходимо да бъде с 

дървестна растителност). 
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Устройствени показатели: 

 
 

Графична част: 

Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване е изработен върху 

цифров модел. Графичното оформление е извършено съгласно изискванията, отразени в 

Нредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ (загл. 

изм. – ДВ, бр. 22 от 2014г., в сила от 11.03.2014г.)  

Към разработката са приложени: 

- Подробен устройствен план – план за регулация в М 1:5000  

- Подробен устройствен план – план за застрояване в М 1:5000  

 

ПУП-ПРЗ е изработен във фаза – окончателен проект. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА 

 

Възникналите инвестиционни намерения се състоят в изграждане на 

фотоволтаичен парк, изцяло попадащ в имота на Възложителя, за производство на 

енергия от възобновяем енергиен източник – слънцето. Реализирането му би 

довело до намаляване и предотвратяване на изменението на климата, 

ограничавайки растежа на емисиите на парникови газове. Предвижда се връзката с 

електропреносната мрежа да се осъществи чрез 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................, съгласно предписание и Становище................................................ на 

...............................................................(ЕРП). 
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4.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 За изграждането на фотоволтаичния парк се предвижда използването 

на панели за производство на елекрическа енергия с цел включване към 

енергопреносната мрежа на страната. Технологията на фотоволтаичното 

преобразуване на слънчевата светлина в електрическа енергия се базира на 

фотоволтаичната клетка. Това е полупроводников елемент с два електрода, 

който при облъчване със светлина генерира електрическо напрежение между 

тях и протичане на електрически ток. Със свързване по определен начин на 

голям брой фотоволтаични клетки се формира фотоволтаичен генератор, 

чиято мощност е пропорционална на сумарната площ на клетките и 

интензитета на слънчевата светлина. По тази причина фотоволтаичната 

технология за производство на електрическа енергия не използва топлинна 

или механична енергия и няма изисквания за ресурсно и експлоатационно 

обслужване. Фотоволтаичните съоръжения, като цяло, нямат въздействие 

върху околната среда, тъй като не съсдават шум или химически 

замърсявания по време на работа. За разлика от другите индустриални 

производства при фотоволтаичните съоръжения почвения слой се запазва и 

след демонтиране на съоръжението, т.е. терена остава ненарушен. 

Металната констрикция, върху която лягат панелите се носи от опорни 

стълбове, които са набити на дълбочина до 2м. без да се използва 

бетониране. По този начин теренът се предпазва от ерозия през целия срок 

на експлоатация на централата. Построената фотоволтаична централа няма 

да оказва влияние върху птици, миграционните им пътища, местата им на 

гнездене, както и на местообитанието на дребни животни, обитаващи този 

район. 

 Избраните фотоволтаични модули са от последно поколение и са със 

здрава, устойчива на корозия алуминиева рамка. Предвижда се слънчевите 

секции да бъдат разположени в редици, монтирани на метални колони, с 

разстояние между тях, така че да не се засенчват взаимно. Носещите 

метални колони се набиват чрез завиване със специална техника, без 

изкопни дейности. Винтовоте опори имат предимство при монтаж, тъй като 

могат да бъдат точно позиционирани и нивелирани с лека машина, която 

може да работи и в наклонен терен. 
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 Планираният за изграждане фотоволтаичен парк е напълно 

автоматизиран и не се предвижда човешко присъствие освен по време на 

етапа на строителство и последваща поддръжка. Охраната на обекта ще се 

изпълнява изцяло от наблюдателни камери. 

 

 Предвидена обща инсталирана мощност : 50.0 MWp. 

 

4.2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУХА, ПОЧВАТА, РАСТИТЕЛНОСТТА И 

ЖИВОТИНСКИТЕ ВИДОВЕ 

 

 Тъй като избраните панели са с височина между 1,5м и 2,5м и се 

монтират под наклон спрямо благоприятната посока на ослънчаване, под тях 

ще има възможност за свободно преминаване на различни по големина 

животни. 

 Поради спецификата на монтажните дейности не се очакват значими 

емисии на прах, изгорели газове и аерозоли, генериране на отпадъци. 

Предвид открития характер на терена, замърсяването на атмосферния 

въздух ще е незначително и локално. В периода на строителните работи 

обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии от транспортни 

дейности за доставка на елементите на фотоволтаичните модули. 

 Предвиденото строителство-монтиране на фотоволтаичните модули, 

ще бъде свързано основно с нарушаване на храстова растителност. 

Тревната покривка на самата площадка няма да окаже негативно влияние от 

техническо естество върху фотоволтаичните модули, поради което не се 

налага изкуственото и поддържане. В този смисъл изполаването на 

химически вещества за нейното унищожаване не е нужно, поради което няма 

да има въздействие върху почвата и растителността. 

 Замърсяването а въздуха по време на строителството ще се дължи 

на: 

 - изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 

машините, осъществяващи строителните, монтажните  и транспортни 

дейности. Използване на такива машини ще е свързано с изхвърлянето на 

отработени газове при изгаряне на дизелово гориво. Тези емисии зависят от 

броя и вида на използваните при строителство машини и режима им на 

работа; 
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 - прахови частици при изкопните, товаро-разтоварни, транспортни и 

монтажни дейности. 

 В периода на експлоатация на обекта няма източници на замърсяване 

на атмосферния въздух, тъй като при преобразуването на слънчевата 

енергия в електроенергия не се генерира. Експлоатацията на 

фотоволтаичния парк не е свързана с отрицателни въздействия върху 

атмосферата, поради отсъствието на всякакви източници на емисии на 

вредни вещества (организирани и неорганизирани). Поради тази причина, 

използването на фотоволтаиците е свързано с чувствително намаляване на 

емисиите (CO2 и други парникови газове). 

 Реализирането на инвестиционното намерение ще има положително 

въздействие от гледна точка на екологичните и социално-икономическите 

условия при експлоатация на обекта поради нарастващото пазарно търсене 

на електроенергия и нуждите от спазване на изискванията на ЕС за 

процентно нарастване дела на възобновяемите източници на енергия. 

Основната екологична полза от фотоволтаизите е предотвратяването на 

емисиите, свързани с производство на конвенционалната електроенергия. 

 

4.3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РЕЛЕФА 

 

 Предвидени технологични инсталации – фотоволтаични модули и 

подстанция, не са свързани с промени на релефа, тъй като констрокциите на 

соларните съоръжения се фундират на малка дълбочина (до 2м.) без 

изполаване на бетониране и няма да окажат влияние върху 

ландшафтнообразуващите фактори на местността. 

 

4.4. ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПОДЗЕМНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 

 Осъществяването на инвестиционната инициатива не е свързано с 

изполаването на води за производствени и битовово-хигиенни нужди, както и 

с формирането на отпадъчни води. Не се предвижда водоснабдяване на 

имота от съществуващи водоизточници, както и ползване на подземни води 

чрез изграждане на собствен водоизточник.  

 Изграждане на съоръженията и инфраструктурата към тях няма да 

бъде свързано с негативни промени в ходрогеоложките условия в района. 



                                                     ААРРХХ..ИИ..ААММООВВ  ЕЕООООДД                                                                                                                   

e-mail: amov@archamov.com                     тел: +359896624665  
 

Обяснителна записка –ПУП-ПРЗ за имот идентификатор - ПИ 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 10 

Фундирането /набиване/ на металните носещи колони е повърхностно и не 

сасяга съществено геоложкия разрез в дълбочина, за да окаже въздействие 

върху подземните води. 

 

4.5. ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ШУМ 

 

 Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се 

предвижда генериране на значим шум при обслужването и поддръжката на 

модулите. Очакваните еквивалентни шумови нива пред най-близките 

жилищни къщи след реализиране на инвестицията няма да се различават от 

тези в настоящия момент. 

 Поради сравнително ниските фонови шумови нива в района, дори и 

при активна строителна дейност, не се очаква достигане на вредни за 

здравето шумови стойности. 

 Основните съоръжения-фотоволтаичните панели не са източници на 

шум. При експлоатацията на парка, шум ще се генерира от 

трансформаторите на отделните блокове, като очакваното му ниво (на около 

2м от тях) е до 45 dBA. 

 Предвидените шумови нива са съобразени с регламентираните 

стойности за ниво на шум в различните територии и устройствени зони 

съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната 

среда, отчитещи степента на дискомфорт през през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шуми на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

4.6. ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА 

 

 Обслужващата инфраструктура на фотоволтаиците, като съоръжения 

за електрически ток създават електрически (ЕП) и магнитни полета (МП). 

Стойностите на ЕП на модулоте са с пренебрежимо ниски стойности, често 

по-ниски дори и от тези в жилищни сгради. Стойностите на МП зависят от 

протичащата електрическа енергия. Разположението на фотоволтаиците 

извън регулацията на жилищната зона на с. Орешец ги определя като 



                                                     ААРРХХ..ИИ..ААММООВВ  ЕЕООООДД                                                                                                                   

e-mail: amov@archamov.com                     тел: +359896624665  
 

Обяснителна записка –ПУП-ПРЗ за имот идентификатор - ПИ 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 11 

напълно безопасни по отношение въздействие от електрически и магнитни 

полата за населението. 

 

4.7. ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ 

- Естеството на дейността на фотоволтаиците – добив на електроенергия не е 

свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния 

въздух, почвите и водите в околната среда; 

- Прилежащата пътна мрежа в района е минимално натоварване. Замърсяването 

на атмосферния въздух от трафика по пътищата в района е пренебрежимо 

малко. Следователно не се очаква значително запрашаване на 

фотоволтаичните модули, което би намалило ефективността на фотоволтаичния 

парк; 

- Движението на транспортните средства в терена на фотоволтаичния парк по 

време на работа на парка и свързано с неговата поддръжка ще е минимално; 

- Трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток чрез 

фотоволтаични модули е един от най-екологичните начини за генериране на 

електроенергия; 

- Максималната си мощност фотоволтаиците отдават през деня, когато и 

електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната работа 

на електросистемата като цяло; 

- Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен оперативен персонал. 

 

5. ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

Присъединяването на фотоволтаичния парк към електропреносната мрежа ще се 

осъществи съгласно Становище от съответното електроразпределително дружество. 

При експлоатацията на фотоволтаичния парк не се предвижда човешко присъствие 

поради цялостната му автоматизация. За него не се предвижда водоснабдяване, 

изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. При 

експлоатацията не се очаква формиране на битови отпадни води. 
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6. НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

В обхвата на изменението на ОУП на общ. Димово за ПИ с идентификатор 14489.94.36, 

с. Орешец, м. Локвата не се засягат обекти на НКН-регистрирани археологични обекти, 

войнишки паметници и възпоменателни плочи.  

 

7. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

Документацията е изработена според изискванията на следните нормативни 

документи: 

- Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001г; 

- Нредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на 

МРРБ (загл. изм. – ДВ, бр. 22 от 2014г., в сила от 11.03.2014г.); 

- Наердба №7 за ПНУОВТУЗ; 

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

- Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 35 от 24 април 1994г.);  

- Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи; 

- Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитещи 

степента на дискомфорт през през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шуми на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението. 

 

 

         

 

        Проектант:....................................... 

          /Арх. Иван Амов/ 

Гр. София 

Февруари 2022г.        

 


