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О Б Я В А 

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

Община „Марица“ 

 

О  Б  Я  В  Я В А 

 

Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, постъпила в община „Марица“ с вх. № 32-

00-113/20.05.2021г. за:  

 

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, в ПИ 73122.20.43, местност 

Селската кория, землище с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИВК-ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с. Трилистник 

 

Инвестиционното предложение е за нов обект. За реализацията и последващата 

експлоатация на ИП ще се изгради фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 4 

MW и обща заемна площ 35 400 кв.м. 

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и 

възобновяема. Фотововтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална 

конструкция, която ще бъде фиксирана върху набивни колони. За реализацията и 

последващата експлоатация на ИП ще бъдат изградени два броя бетонен комплектен 

трансформаторен пост /БКТП/, чрез които произведената енергия ще се трансформира 

и подава към точка, посочена от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, които ще я 

изкупуват за нуждите на свободния пазар на електроенергия. 

Връзката към електроразпределителната мрежа е предвидено да се осъществява 

чрез изграждане на площадков енергиен обект /20 kV Бетонна разпределителна уредба 

мерене /БРУМ//, монтиран в имота, по начин, позволяващ обслужването му с 

автомобилен транспорт. 

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва 

съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от 

изграждане на нова. 

Документацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14 

(четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 26.05.2021г. – 08.06.2021 г. 

включително, в сградата на Община „Марица“, дирекция „Устройство на територията”, 

стая 404, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. 


