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1. Въведение
През 1995 г. България ратифицира Конвенцията на ООН за Климатичните
промени, а през 2002 г. и Протокола от Киото. С тези документи страната ни се
задължи да редуцира емисиите на парникови газове с 8 % през периода 2008 – 2012
г., сравнено с базовата 1988 г. В съответствие с Националния план за действие и
Директива 2009/28/ЕС целта за България е към 2020 г. в дела на брутното вътрешно
потребление на електроенергия 16 % да бъде от възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ), като за част от това производство се разчита и на енергия придобита от
силата на вятъра.
През последните две деситилетия енергийната криза в световен мащаб,
повсеместното замърсяване на околната среда и достиженията на новите технологии
способстваха за бързото развитие и използване на възобновяемите източници на ел.
енергия. Съгласно чл.2,ал.1,т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) една от основните
цели на закона е създаване на предпоставки за устойчиво развитие на използването
на възобновяеми енергийни източници , в т.ч. и производството на ел. енергия от
тях в интерес на опазването на околната среда. С развитието на производството от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се създават условия за дългосрочна
сигурност на доставките на ел. енергия, намаляване на зависимостта от вносни
енергийни доставки, намаляване на емисиите от парникови газове, опазване на
климата, създаване на трудова заетост. В допълнение, България не разполага със
значителни първични енергийни ресурси и разчита изключително на внос. Страната
внася около 70 % от необходимите и първични енергийни ресурси, като изразходва
за тази цел 20 % от БВП. Съгласно договора за присъединяване на Ребублика
България към ЕС, страната трябва да увеличи дела на електроенергията от ВЕИ до 16
% от брутното вътрешно потребление.
Балансираното развитие на общия енергиен пазар и рисковете свързани със
сигурността на доставките на енергия ще бъдат сведени до минимум, при спазване
на изискванията за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и
измененията в климата, чрез оползотворяването на местния потенциал от
възобновяеми енергийни източници.
1

ОБЕКТ : ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „ОБРЕТЕНИК”

В изпълнение на целите в европейските директиви за стимулиране
производството на електроенергията от ВЕИ, страните -членки създават системи за
подпомагане на производството и контрол над изпълнението на задълженията за
производство на електроенергия от ВЕИ, които съдържат най-малко следните
задължителни елементи:
• Поставена ясна национална цел за определен процент на потребление
на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
• Създадена система за гаранции на произхода на електроенергията
Производството на електроенергията от ВЕИ в България, към момента се
подпомага чрез въведено ново законодателство, специални инвестиционни схеми,
преференциални тарифи и системи за търгуеми зелени сертификати.

2. Дефиниране на проекта и определяне на площадки и трасета
Инвестиционното намерение на фирма “УИНД АКТИВ” ООД - гр. София е
свързано с проучване на вазможността за изграждане и експлоатация на
Ветроенергиен парк “Обретеник”, пътища за достъп, кабелни връзки 20 kV и терен
за ветроизмервателна мачта.
Огледа на региона на инвестиционното намерение по отношение на
възможностите за присъединяване към съществуващата електропреносна мрежа,
както и прогнозното средногодишно електропроизводство от парк с инсталирана
мощност от около 40 МВт, е показал категорично, че присъединяването трябва да се
предвиди към преминаващата в близост линия ВЛ 110 kV “Манастирица”. За целта се
предвижда съвместно ползване на подстанция 20/110 kV, която ще се изгради като
част от съоръженията на Фотоволтаичен парк “Обретеник”, разположен в близост.
Всеки

един

от

ветрогенераторите

изнася

произведената

от

него

електроенергия с напрежение 20 kV по подземен кабел до повишаващата
подстанция, която обединява производството от всички тях. След повишение на 110
kV в подстанцията, отново по подземен кабел, но вече с напрежение 110 kV енергията
се предоставя на националната електропреносна мрежа, посредством преминаващия
в близост електропровод 110 kV “Манастирица”.
Макар и с минимално въздействие върху терена, на който съоръженията ще
бъдат разположени, последващото му използване за земеделски нужди, поне за
периода на експлоатация на парка от около 25 години, не е възможно. Затова трябва
да бъдат приложени изискванията на чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона
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за опазване на земеделските земи, за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди.
Един от съществените фактори при оценка на инвестиционно намерение за
изграждане на вятърен парк е неговото въздействието върху околната среда.
Специалистите са установили, че има пряка връзка между степента на това
въздействие и вида на терена, върху който се предлага изграждането на
съоръженията.
С цел минимизиране на негативните въздействия върху околната среда е
изключително важен огледа и подбора на терен за разполагане на парка.
Подбора на терен е осъществен чрез систематичен избор по няколко
критерия:
- идентификация на регион на търсене;
- идентификация на потенциални места в региона на търсене;
- идентификация и селекция на предпочитано място в региона на търсене;
- идентификация на окончателно избраното място с план на обекта.
Идентификацията на региона на търсене е включила оценка по следните
основни параметри: наличие на ветрови ресурс за енергопроизводство; наличие на
инженерна инфраструктура (пътища, подземни и въздушни електропроводни
линии, възможност за свързване към съществуваща линия ВН); наличие на
защитени зони, вкл. зони от Натура 2000, както и известни с чувствителността си
населени с птици зони; намиращи се в близост населени места, съответно брой
население и перспективи за развитие; ландшафт; топографски особености; културно
- историческо наследство и възможности за съхранение на природните ресурси. От
направения анализ на гореописаната информация, събрана за няколко региона на
страната, като оптимално съчетаващ всички описани параметри бе избран региона
на Община Борово, област Русе.
Идентификацията на потенциални места в региона бе свързана с проучването
на две широкообхватни зони (с площ от около 2000 дка), отговарящи на посочените
преди това критерии. Едната зона бе в землището на с. Обретеник, разположена
югозападно от населеното място, а другата - в същото землище, но югоизточно
разположена в посока към с. Батишница, оттатък главния републикански път гр.
Русе - гр. Бяла
Поради фактът, че зоната югоизточно от с. Обретеник е разположена изцяло
върху частни обработваеми земеделски имоти и невъзможността за придобиването
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им за целите на инвестиционното намерение, тази зона обективно отпадна като
потенциално място.
Избрана бе зоната югозападно от с. Обретеник, която освен че отговаря на
посочените критерии, представлява изцяло общинска собственост и се стопанисва от
Община Борово.
При идентификацията на окончателно избраното място бе избран теренът
намиращ се югозападно от с. Обретеник, който в северната си част граничи с
автомобилния път с. Обретеник - гр. Ценово. Пътят отделя терена в североизточна
посока и от регулационните граници на с. Обретеник.
В него няма трайна дървесна растителност, с изключение на един участък в
източна посока (надпис 1300 от иглолистни насаждения), който не се засяга от
съоръженията на парка.
В южната си част теренът е с подчертан наклон към дере, в което е изграден
микроязовир. В най - ниската южна част теренът е с коти 150 - 160 м надморска
височина. В източната си част теренът е прорязан от север на юг с друго дере, водещо
към микроязовира.
Успоредно, над тези дерета, преминават земеделски пътища, които са оценени
като подходящи да бъдат рехабилитирани и да се използват за основни
комуникационни връзки с отделните ветрогенератори.
По отношение описаните алтернативи за избор на местоположение на
Ветроенергиен парк “Обретеник” е отчетен и комплекс от фактори касаещи
състоянието на природните местообитания понастоящем, както и въздействията по
време на строителството, по време на експлоатацията и след извеждането на парка
от експлоатация. При “нулева” алтернатива, т.е. вариант без промяна, се запазва
сегашното състояние на поземления имот, инвестиционното намерение не се
реализира и описаните по горе поземлени имоти остават както и досега за
земеделско ползване.
В резултат на описаното по-горе е преценено, че реализацията на
Ветроенергиен парк “Обретеник” няма друга алтернатива в региона. По отношение
мащабността на проекта, предложените тринадесет площадки за изграждане на
ветрогенератори по оптимален начин използват наличния терен, без заемане на
допълнителни площи. Евентуалното намаляване на броя на площадките спрямо
предвиденото не би допринесло съществено за намаляване на въздействията от
изграждане на парка.
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Ветроенергиен парк “Обретеник”, видно от приложения картен материал, не
засяга водни обекти (дерета, долове, оврази, падини и др.). От предвидените
дейности не се засягат водни обекти (линейна инфраструктура, пресичаща водни
обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и мостове), по смисъла на чл. 46, ал. 1,
т. 1, буква “б” от Закона за водите, поради което не е необходимо издаване на
Разрешително за ползване на воден обект.
Предложения настоящ вариант е определен като най - благоприятен, тъй като
реализирането му се осъществява чрез засягане на по - малко територии, спрямо
другите варианти. Предвидените пътища за достъп, както и кабелни трасета в
максимална степен съвпадат със съществуващи на място полски пътища и пътеки.
Съоръженията на Ветроенергиен парк “Обретеник” ще бъдат изцяло ново
строителство. Общата инсталирана мощност на парка е 39,0 MW със средногодишно
прогнозно енергопроизводство от 108 461 МВтч/год.

3. Териториален обхват на ПУП - План за застрояване
Предвижда се паркът да се разположи в пет имота: ПИ 325, ПИ 326, ПИ 330,
ПИ 331 и ПИ 332 в местността “Тръновица” по КВС на с. Обретеник, които са
общинска собственост. Същите имат начин на трайно ползване пасище, мера;
категория на земята при неполивни условия: пета. Отчитайки нормативно
изискуемото отстояние между ветрогенераторите, в зависимост от преобладаващата
роза на ветровете и диаметъра на ротора на генератора, в разполагаемия терен е
възможно инсталиране на 13 броя ветрогенератори.
Ветрогенератори (ВГ) №№ 1, 3, 4, 8, 9, 10, обслужващи пътища към ВГ №№ 1,
3, 9, мачта за измерване на вятъра и обслужващ път към нея се предвижда да се
разположат върху терени, част от ПИ 325.
Ветрогенератори (ВГ) №№ 2, 5, 6, обслужващ път към ВГ № 5 се предвижда
да се разположат върху терени, част от ПИ 326.
Обслужващ път към ВГ № 8 се предвижда да се разположи върху ПИ 330.
Ветрогенератори (ВГ) №№ 11, 12, 13, обслужващ път към ВГ № 11 се
предвижда да се разположат върху терени, част от ПИ 331.
Ветрогенератор (ВГ) № 7 се предвижда да се разположи върху терен, част от
ПИ 332.
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Всички имоти са собственост на Община Борово. Заинтересованото лице
“УИНД АКТИВ” ООД има сключено с Община Борово рамково споразумение за
сътрудничество за изграждане на Ветроенергиен парк “Обретеник”.
Настоящият проект за ПЗ е разработен по задание на Възложителя, както и
издадено разрешение на Кмета на Община Борово, съгласно чл.125 от ЗУТ за
допускане изработването на подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване
(ПЗ) и Парцеларен план (ПП). Проекта обхваща поземлени имоти №№ 325, 326,
330, 331 и 332, местност “Тръновица”, землище на с. Обретеник ЕКАТТЕ 53117,
Община Борово.
Проектът представлява тринадесет ветрогенератора с прилежащите им
площадки и обслужващи територии, които обединени в съвместната си работа
съставляват парка. За целта в имоти №№ 325, 326, 331 и 332 са обособени
тринадесет проектни имота за ветрогенератори, един за измервателна мачта и 7
имота за обслужващи пътища, отговарящи на изискванията за разполагане на
съответните съотъжения. За достъп до ВГ № 8 е предвиден имот № 330. Приложена
е таблица с площите и номерата на новообразуваните имоти за ветрогенератори.
Както вече бе споменато, за разполагане на ел. подстанция 20/110 kV е предвиден
терен с площ 16.500 дка, одобрен с ПУП-ПЗ за „Фотоволтаичен парк”, в поземлен
имот номер 294. За достъп до всеки ветрогенератор от съществуващия асфалтов път
с.Обретеник - гр. Ценово е предвидено използването на съществуващ път за достъп,
както и нови, допълнителни пътища, получени след разделяне на основните имоти
№№ 325, 326, 331 и 332, имот № 330, както и одобрен с ПУП-ПЗ за „Фотоволтаичен
парк” проектен път № 298. Тези пътни връзки ще бъдат използвани, както по време
на изграждането на парка, така и по време на експлоатацията му, без да се
възпрепятства достъпа до съседните обработваеми земи.
С настоящия проект се предвижда образуваните поземлени имоти за
ветрогенератори

да

бъдат

отредени

за

„Възобновяем

енергиен

източник”.

Проектирането е извършено съгласно изискванията на „Наредба № 7 / 22.12.2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони”, гл.5, чл.25. Предвидената устройствена зона е „Чисто
производствена”, застрояването е високо - над 15 м. Във всички ПИ с ограничителни
линии съгл. чл.26 от ЗУТ е предвидено основното застрояване. Транспортно комуникационната

инфраструктура

се

осигурява

от

съществуващите

и

новопроектирани полски пътища.
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Общата площ за промяна на предназначение на земеделска земя за
целите на изграждането на ветроенергиен парк „Обретеник” е 42 496
кв.м.

Пч

За ВЕИ-ветрогенератор

326

Проектен
341 -ВГ5

Пч

За ВЕИ-ветрогенератор

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576
1956
2256
1918

Пч

За ВЕИ-ветрогенератор

325

Проектен
347 -ВГ10

Пч

За ВЕИ-ветрогенератор

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

свързано-с

Проектен
346 -ВГ9

Застрояване

325

-

свързано

За ВЕИ-ветрогенератор

свободно

Пч

Мин.озел.площ %

Проектен
333 -ВГ8

Гр. параметри

325

К инт.

За ВЕИ-ветрогенератор

Плътност на застр.
%

Пч

-

Възможна

Проектен
344 -ВГ7

Етажност

332

(>15)

Максимална

За ВЕИ-ветрогенератор

Задължителна

Пч

Площ на площадката за ВЕИ

Проектен
343 -ВГ6

Площ на проектен
ПИ кв.м.

Поземлен имот с установено
предназн.

1917

Устройствена зона

№ на ПИ

•

2256

326

№ на ПИ

-

свързано-с

Проектен
340 -ВГ4

Застрояване

325

-

свързано

За ВЕИ-ветрогенератор

свободно

Пч

Мин.озел.площ %

Проектен
338 -ВГ3

Гр. параметри

325

К инт.

За ВЕИ-ветрогенератор

Плътност на застр.
%

Пч

-

Възможна

Проектен
337 -ВГ2

Етажност

326

(>15)

Максимална

За ВЕИ-ветрогенератор

Задължителна

Пч

Площ на площадката за ВЕИ

Проектен
335 -ВГ1

Площ на проектен
ПИ кв.м.

Поземлен имот с установено
предназн.

325

№ на ПИ

Устройствена зона

№ на ПИ

ТЕХНИЧЕСКИ ( УСТРОЙСТВЕНИ ) ПАРАМЕТРИ

1918
576
1915
2256
2256
1917

7

Пч

За ВЕИ-ветрогенератор

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

576

(>15)

-

-

-

•

5184

(>15)

-

-

-

•

свързано-с

Проектен
267 -мачта

Застрояване

325

-

свързано

За ВЕИ-ветрогенератор

свободно

Пч

Мин.озел.площ %

Проектен
351 -ВГ13

Гр. параметри

331

К инт.

За ВЕИ-ветрогенератор

Плътност на застр.
%

Пч

-

Възможна

Проектен
348 -ВГ12

Етажност

331

(>15)

Максимална

За ВЕИ-ветрогенератор

Задължителна

Пч

Площ на площадката за ВЕИ

Проектен
349 -ВГ11

Площ на проектен
ПИ кв.м.

Поземлен имот с установено
предназн.

331

№ на ПИ

Устройствена зона

№ на ПИ

ОБЕКТ : ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „ОБРЕТЕНИК”

2256
576
1912
1918
5184

Връзката между отделните ветрогенератори и подстанция 20/110 кV, служеща
за

нуждите

на

присъединяване

на

Ветроенергиен

парк

“Обретеник”

към

съществуваща ВЛ 110 kV се осъществява чрез подземни кабели 20 kV. Връзката на
подстанцията със съществуващия 110 kV далекопровод се осъществява с подземен
кабел 110 kV. За същите са разработени парцеларни планове (предмет на отделна
разработка).
Проектът е разработен като са използвани следните изходни материали,
предоставени от Възложителя:
1. Документ за собственост (учредено право на строеж).
2. Скици на ПИ №№ 325, 326, 330, 331 и 332 по КВС на с. Обретеник на ОСЗ
- гр. Борово
3. Цифров модел от КВС на с.Обретеник , предоставен от ОСЗ
4. Разрешение за изработване на ПУП - ПЗ и ПП на Кмета на Община Борово
5. Становище на НЕК ЕАД
6. Становище на РЗИ - гр. Русе
7. Становище на РИОСВ - гр. Русе
8. Становище на НАПИ
9. Становище на ВиК - гр.Русе
10. Становище на Напоителни системи - гр. Русе
11. Становище на ДГС „Бяла”
12. Становище на РСПАБ - гр. Бяла
(всички съгласувателни писма и становища са приложени в отделен свитък)
8

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ
ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ОБЕКТ: ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК "ОБРЕТЕНИК", с.Обретеник, общ. Борово, обл. Русе
Площадка

Имот от
КВС

Проектен имот от
КВС

ВГ 1
Обслужващ път ВГ 1
ВГ 2
ВГ 3
Обслужващ път ВГ 3
ВГ 4
ВГ 5
Обслужващ път ВГ 5
ВГ 6
ВГ 7
ВГ 8
ВГ 9
Обслужващ път ВГ 9
ВГ 10
ВГ 11
Обслужващ път ВГ 11
ВГ 12
ВГ 13
Мачта
Обслужващ път мачта

325
325
326
325
325
325
326
326
326
332
325
325
325
325
331
331
331
331
325
325

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
333
346
345
347
349
350
348
351
267
334

Площадка
ветрогрнератор площ
/кв.м/

Обслужваща площадка
площ/Обслужващ път площ
/кв.м/

Площ за промяна
предназначение /кв.м/

576

1680
1328
1380
1680
1526
1342
1341
2441
1342
1339
1680
1680
1788
1341
1680
2305
1336
1342
5184
1273

2256
1328
1956
2256
1526
1918
1917
2441
1918
1915
2256
2256
1788
1917
2256
2305
1912
1918
5184
1273

576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576

Обща площ:

42496

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ
ОБЕКТ: "ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК "ОБРЕТЕНИК" в ПИ 325, 326, 331 и 332, от КВС
на землището на с. Обретеник ЕКАТТЕ 53117, Община Борово, Област Русе”
Координатна система „1970г.”
No ВГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X[m]
4725434.843
4725116.807
4725224.110
4724862.823
4724544.935
4724200.804
4723737.962
4724922.553
4724405.355
4724042.038
4724659.835
4724227.224
4724648.061

Y[m]
9468398.891
9468486.828
9467857.855
9467893.261
9467940.793
9467835.254
9467858.355
9467391.594
9467423.875
9467297.616
9466684.230
9466756.372
9466152.930

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ – WGS84
ОБЕКТ: "ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК "ОБРЕТЕНИК" в ПИ 325, 326, 331 и 332, от КВС
на землището на с. Обретеник ЕКАТТЕ 53117, Община Борово, Област Русе”

No ВГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B ( º ' ")
43 34 33.196
43 34 22.906
43 34 26.275
43 34 14.575
43 34 04.283
43 33 53.114
43 33 38.121
43 34 16.423
43 33 59.671
43 33 47.876
43 34 07.786
43 33 53.781
43 34 07.309

L ( º ' ")
25 47 39.472
25 47 43.465
25 47 15.409
25 47 17.073
25 47 19.266
25 47 14.645
25 47 15.784
25 46 54.702
25 46 56.265
25 46 50.727
25 46 23.244
25 46 26.565
25 45 59.571

H m]
273.697
266.697
281.697
238.697
252.697
250.752
216.752
284.705
262.758
211.758
241.705
213.758
212.709

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на чупките на площадките на ветрогенераторите и мачтата
Обект: "ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК "ОБРЕТЕНИК" в ПИ 325, 326, 331, 332 от КВС на с.
Обретеник ЕКАТТЕ 53117, Община Борово, Област Русе
Координатна система "1970г."
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

X[m]
4724628.531
4724647.127
4724645.369
4724664.815
4724650.752
4724631.305
4724629.546
4724601.188
4724593.178
4724626.723
4724654.789
4724652.848
4724675.300
4724666.821
4724644.369
4724639.955
4724222.110
4724236.115
4724233.371
4724243.041
4724221.076
4724211.403
4724208.660
4724179.302
4723996.387
4724031.262
4724031.024
4724054.949
4724053.050
4724029.125
4724028.887
4723992.678
4723728.505
4723740.557
4723738.384
4723754.928
4723737.541
4723720.997
4723718.824
4723694.763
4724226.753

Y[m]
9466099.727
9466133.742
9466136.171
9466150.233
9466169.688
9466155.617
9466158.055
9466137.546
9466685.250
9466653.022
9466663.625
9466668.766
9466677.242
9466699.694
9466691.219
9466702.914
9466707.539
9466739.344
9466740.555
9466762.522
9466772.188
9466750.227
9466751.438
9466726.118
9467278.944
9467281.712
9467284.703
9467286.602
9467310.527
9467308.628
9467311.618
9467325.463
9467802.480
9467839.325
9467841.393
9467858.780
9467875.324
9467857.937
9467860.005
9467834.718
9467793.296

№
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

X[m]
4724218.266
4724215.355
4724209.535
4724186.251
4724192.072
4724189.161
4724181.480
4724488.864
4724520.292
4724546.164
4724544.144
4724561.886
4724545.724
4724527.982
4724525.962
4724371.818
4724350.181
4724388.046
4724389.344
4724410.980
4724421.366
4724399.729
4724401.027
4724898.052
4724898.052
4724910.552
4724910.552
4724934.552
4724934.552
4724940.052
4724940.052
4724826.944
4724843.887
4724846.513
4724858.131
4724879.131
4724867.513
4724870.138
4724867.778
4725271.291
4725269.606

Y[m]
9467827.249
9467826.521
9467849.805
9467843.985
9467820.701
9467819.974
9467781.977
9467949.034
9467983.531
9467959.963
9467957.745
9467941.583
9467923.841
9467940.003
9467937.785
9467478.795
9467433.719
9467415.544
9467418.249
9467407.864
9467429.500
9467439.886
9467442.590
9467329.593
9467379.593
9467379.593
9467403.593
9467403.593
9467379.593
9467379.593
9467349.593
9467927.124
9467896.498
9467897.951
9467876.950
9467888.569
9467909.569
9467911.021
9467949.715
9467904.952
9467858.463
1

№
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

X[m]
4725242.071
4725239.888
4725217.860
4725208.333
4725230.361
4725225.399
4725373.319
4725379.548
4725416.920
4725438.451
4725434.586
4725451.811
4725435.099
4725417.874
4725409.205
4725156.951
4725172.681
4725133.161
4725132.149
4725109.554
4725101.463
4725124.058
4725123.047
4725150.664
4725136.795
4725066.143
4725080.012

Y[m]
9467846.554
9467851.603
9467842.075
9467864.104
9467873.631
9467885.104
9468373.267
9468370.951
9468357.050
9468377.941
9468381.924
9468398.636
9468415.861
9468399.149
9468408.085
9468456.522
9468500.459
9468496.907
9468494.082
9468502.173
9468479.578
9468471.487
9468468.663
9467698.494
9467769.145
9467755.277
9467684.625
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КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на чупките на на обслужващите пътища за ветрогенераторите и мачтата

Обект: "ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК "ОБРЕТЕНИК" в ПИ 325, 326, 331, 332 от КВС на с.
Обретеник ЕКАТТЕ 53117, Община Борово, Област Русе
Координатна система "1970г."
№
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

X[m]
4725219.567
4725215.389
4725402.672
4725427.400
4725382.363
4725271.050
4725177.744
4725154.471
4725144.729
4725156.873
4724373.100
4724306.124
4724353.692
4724363.759
4724495.224
4724505.600
4724500.191
4724375.990
4724317.958
4724301.897
4724330.814
4724328.918
4724597.969
4724904.052
4724904.052
4724918.127
4724939.287
4724931.971
4724929.446
4724925.960
4724898.052

Y[m]
9468215.733
9468220.039
9467930.675
9467972.468
9467946.453
9467898.310
9467595.451
9467554.082
9467697.329
9467607.192
9467770.357
9467782.974
9467800.666
9467802.807
9467947.106
9467743.648
9467746.245
9467473.623
9466550.891
9466598.250
9466579.780
9466585.477
9466680.647
9467332.450
9467269.698
9467259.491
9467259.491
9467245.225
9467237.532
9467228.324
9467250.106

