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ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

                         ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА           
                                  

                  от Петър Андреев Киров - кмет на  община  Елхово 

 
           ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на 

ограничено вещно право-право на строеж и сервитут върху поземлени имоти. 
 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

 В община Елхово е постъпило инвестиционно намерение от „Солар Грийн Енерджи“ 

ЕАД за изграждане на ФвЕЦ Елхово върху терен общинска собственост. Имотът върху който 

дружеството инвеститор желае да изгради ФЕЦ е ПИ с идентификатор 21542.69.279 – частна 

общинска собственост, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Добрич и е с площ от 793 813 кв.м.  

Със свое решение №176/17/7/ по Протокол №17 от 22.04.2021г., ОбС-Елхово, взе 

следните решения: по т.1, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от Закона за 

опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване 

на земеделските земи, даде предварително съгласие за изработване на ПУП във връзка с 

промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд собственост на 

Община Елхово, съставляваща ПИ с идентификатор 21542.69.279 – частна общинска 

собственост, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добрич, с 

площ от 793 813 кв.м. ОбС-Елхово, определи срок на валидност на предварителното съгласие - 

до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи, но не по-късно от 3 

години.  По т.2 от решението, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 от Закона за 

опазване на земеделските земи, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, Общински 

съвет-Елхово даде предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права-право на 

строеж и сервитут на „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 201743158, върху имотът по т.1, 

след влизане в сила на ПУП. 

Съгласно инвестиционното предложение на дружеството е предвидено и изграждането 

на подстанция  30/110 кV, за присъединяване на обект „Фотоволтаична централа „Елхово“ към 

електропреносната мрежа. Проявеният от дружеството интерес за изграждането на 

подстанцията е към поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 

27382.20.280 – с начин на трайно ползване: пасище, с площ от 5856 кв.м, в местността „Табята“, 

трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:четвърта по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово. 

Във връзка с взетите решения на ОбС, предстои дружеството „Солар Грийн Енерджи“ 

ЕАД да предприеме действия пред съответните органи, съгласно изискванията на нормативната 

уредба по промяна на предназначението на имота, като изготви проектите на ПУП-ПЗ на 

парцеларен план по реда на ЗУТ, да представи същите за одобрение по съответния ред, да 

подаде съответните документи до компетентната РИОСВ, да извърши процедурите по 

утвърждаване на площадка за пректиране и на трасе за проектиране, както и за промяна на 

предназначението на земеделските земи, върху която ще се изгради енергийният обект, да 

изготви и представи необходимите документи за осъществяване на различните процедури и да 

заплати всички такси и разноски и др. В тази връзка е постъпило писмо с вх.№53-03-

186/05.05.2021г. от изп.директор на „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с което Община Елхово се 

уведомява, че през февруари 2021г. е учредено дружество със специална цел за изграждането 

на ФЕЦ „Елхово“, а именно „СП Елхово“ ЕООД, с ЕИК 206377711, което е част от 
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корпоративната група на „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД. С оглед на това, желае всички бъдещи 

процедури и действия да бъдат извършвани на името  на новосъздаденото дружество. 

Във връзка с решенията на ОбС, представям на Вашето внимание проект на 

предварителен договор за учредяване на ограничено вещно право-право на строеж и сервитут 

върху поземлените имоти с идентификатор 21542.69.279 и поземлен имот с идентификатор 

27382.20.280. Сключването на предварителния договор е необходимо, с оглед обезпечаването 

на инвестиционни намерения на дружеството, както и за да се гарантира известна сигурност на 

инвеститора в бъдещите процедури, които включват голям обем различни по характер 

дейности и разходи пред различни институции до финализиране на крайния резултат-влязъл в 

сила ПУП.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Елхово да вземе следните          

      

                                      

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я : 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от ЗЗД, във вр. с чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката и чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-

Елхово дава съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на ограничено 

вещно право-право на строеж и сервитут на „СП Елхово“ ЕООД, с ЕИК 206377711, върху 

следните поземлени имоти: 

1.1. ПИ с идентификатор 21542.69.279 – частна общинска собственост, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска 

земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добрич, находящ се в землище 

на с.Добрич, община Елхово, област Ямбол, с площ от 793 813 кв.м. 

1.2. ПИ с идентификатор 27382.20.280 - публична общинска собственост, трайно 

предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване - пасище, категория на 

земята: четвърта по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, находящ се 

в местността „Табята“, в землище на град Елхово, с площ от 5856 кв.м. 

            2. Възлага на кмета на общината да сключи предварителния договор, съгласно 

приложения проект, неразделна част от настоящата докладна записка 

 

 
        Приложение: Проект на предварителен договор 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ  

Кмет на община Елхово 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


