
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 
 

№  729 
 
 Взето с протокол № 36 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Съгласие за право на строеж и за промяна на предназначението на имот за 
изграждане на обект на техническа инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП   

Мотиви: 
Настоящото решение се приема, поради заявен отказ от инвеститора „Риъл енерджи“ 
ЕООД с оглед постъпилото инвестиционно намерение с вх. № №2600-654/24.08.2021 г.  
за проектиране, изграждане и експлоатация на соларен парк с мощност  52 MW, с площ 
на панелите 543 474  кв.м. в Поземлен имот 10820.43.119, Площ: 543 474 кв.м., трайно 
предназначение на територията: земеделска; Собственост: Община Септември и предвид 
обстоятелството, че е прекратен по взаимно съгласие сключения между община 
Септември и „Риъл енерджи“ ЕООД договор №170/05.10.2021 г. 

В тази връзка, Община Септември има инвестиционно намерение за проектиране, 
изграждане и експлоатация на соларен парк с мощност  52 MW, с площ на панелите 543 
474  кв.м. Имотът, обект на инвестиционното намерение е общинска собственост, 
находящ се в землището на гр. Ветрен, община Септември и по вид територия 
представлява земеделска земя.  
 

Панелите ще бъдат монтирани върху сглобяеми метални конструкции без 
отливане на бетон и без СМР. Инвестицията ще бъде осъществявана поетапно, в рамките 
на 3/три/ години от издадено строително разрешение. 

Реализацията на проекта е изцяло съобразена с екологията и е щадящ природата, 
без никакво въздействие върху околната среда. Енергията, която ще се произвежда е 
100% зелена с 0% емисии. Това Инвестиционно намерение кореспондира с целите 
заложени на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове с 40% и нарастване 
делът на ВЕИ с 27%.  

Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване 
на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници. 
Една от основните цели на тази политика е именно насърчаване на развитието на нови и 
възобновяеми форми на енергия. През 2007 г. в България е приет Закон за възобновяеми 
и алтернативни енергийни източници и биогорива (ЗВЕИБ), чрез който се дава силен 
тласък за развитие на ВЕИ. 

За процедурата е необходимо становище за присъединяване от „ЕСО“ 
(Електроенергиен Системен оператор), както и от  всички институции, регламентирани 
в закона за издаване на разрешение за строеж. 
В случай, че се появи друг инвеститор, Общински съвет следва да даде съгласие за 
отпочване на процедура по предоставяне възмездно право на строеж, както и за всички 
необходими правни и фактически действия във връзка с процедурата. 
Община Септември е собственик на имотът, за който има инвестиционно намерение с 
цел реализация за изграждане на обект на техническата инфраструктура – соларен парк. 
В тази връзка, е необходимо и съгласие за промяна на предназначението му. 
 



От гореизложеното е видно, че изграждането на соларен парк съответства на 
приоритетите на ЕС, на национално и на общинско ниво, поради което Общински съвет, 
гр. Септември след като се запозна с предложението на За кмета на общината и след 
станалите разисквания, на основание чл. 21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, 
ал.3, т.5, ал. 5 от ЗСПЗЗ, § 1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
енергетиката, §12, ал.1, т.5 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ОБН. - ДВ, БР. 
103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В 
СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.), 

 
 

Р Е  Ш  И: 
 

I. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на обект на 
техническата инфраструктура – соларен парк върху следния имот – общинска 
собственост: 

-Поземлен имот 10820.43.119, Площ: 543 474 кв.м., трайно предназначение на 
територията: земеделска; Собственост: Община Септември. 

II. Дава съгласие Община Септември да започне процедура по промяна на 
предназначението на Поземлен имот 10820.43.119, Площ: 543 474 кв.м., трайно 
предназначение на територията: земеделска; Собственост: Община Септември за 
изграждане на соларен парк 

 

III.Процедурата пред МЗХГ ще се извършва от инвеститора община Септември. 

IV. Изработването на ПУП за имота за изграждане на соларен парк и стойността за 

изработката е изцяло за сметка на общината. 

V. Изработване на парцеларен план за трасе за външна връзка от поземления имот 

до точката за присъединяване, като стойността за изработката е за сметка на общината. 

VI. Изработване на технически проект за изграждане на обект на техническата 

инфраструктура – соларен парк, с инвеститор Община Септември 

 
 

 

 
Общ брой общински съветници          21          
Присъствали:                                             19  

Гласували: 19  

"За": 19  

"Против":            0           
"Въздържали се": 0  

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


