
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  636 
 
 Взето с протокол № 34 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.10.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Съгласие за промяна на предназначение на имот за изграждане на обект на 
техническа инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП, утвърждаване на 
експертна оценка от лицензиран оценител 
 

Мотиви:  
           С Решение №597/30.08.2021 г., взето с протокол №30 от редовно заседание на 
Общински съвет, гр. Септември е дадено Предварително съгласие за възмездно право на 
строеж по инвестиционно намерение вх. №2600-654/24.08.2021 г. от „Риъл Енерджи“ 
ЕООД, ЕИК 206279167 за срок от 35 години. Горното Решение е потвърдено от 
Общинския съвет с Решение 609/30.09.2021 г. взето с протокол №33 от редовно 
заседание на съвета.  
За последващо процедиране на инвестиционното намерение е необходимо отпочване на 
процедура по промяна на предназначението на имота – общинска собственост за 
изграждане на соларен парк и утвърждаване на експертна оценка, изготвена от 
лицензиран оценител за възмездното право на строеж за срок от 35 години, без търг и 
конкурс в полза на „Риъл енерджи“ ЕООД, която е в размер на 202 230.00 (двеста и две 
хиляди двеста и тридесет) лв. 
 

Изграждането на соларен парк съответства на приоритетите на ЕС, на национално 
и на общинско ниво. Дружеството предлага пълно обезпечаване за изготвяне на ПУП, 
държавни такси, свързани с промяна на предназначението на земята, поради което на 
основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗОЗЗ, 

 
Р Е  Ш  И: 

 
1. 1. Дава съгласие Община Септември да започне процедура по промяна на 

предназначението на следния имот – общинска собственост за изграждане на соларен 

парк, както следва: 

- Поземлен имот 10820.43.119, находящ се в гр. Ветрен, Площ: 543 474 кв.м., 
трайно предназначение на територията: земеделска; категория на земята: 9; 
Собственост: Община Септември, като процедурата пред МЗХГ да се извърши от името 
на общината. 

2.1 Изработването на ПУП за имота за изграждане на соларен парк, като стойността 

за изработката е изцяло за сметка на инвеститора. 

2.2. Изработване на парцеларен план за трасе за външна връзка от поземлен имот 

№10820.43.119, находящ се в гр. Ветрен до точката за присъединяване, като стойността 

за изработката е изцяло за сметка на инвеститора. 



2.3 Разходите по процедурата по промяна на предназначението на земята да бъде 

за сметка на инвеститора; 

2.4 Изработване на технически проект за изграждане на обекти на техническата 

инфраструктура – соларен парк, с инвеститор „Риъл енерджи“ ЕООД; 

2.5 Всички разходи по изпълнението на горното да бъдат за сметка на инвеститора. 

3. Утвърждава експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител за учредяване 

правото на строеж за срок от 35 години, без търг и конкурс в полза на „Риъл енерджи“ 

ЕООД, върху следния имот: 

- Поземлен имот 10820.43.119, находящ се в гр. Ветрен, Площ: 543 474 кв.м., 
трайно предназначение на територията: земеделска; категория на земята: 9; 
Собственост: Община Септември, която е в размер на 202 230.00 (двеста и две хиляди 
двеста и тридесет) лв. 

4. Възлага на кмета на община Септември да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

 
 

Приложение: Заверено копие експертна оценка от лицензиран оценител Борислав Генов 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 12 
"Против":            0    
"Въздържали се": 6 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


