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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ С 
ИНДЕНТИФИКАТОР 21542.69.279 – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 
НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ЕЛХОВО, 
МЕСТНОСТ ХУМАТА. 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Във връзка с реализиране на инвестиционното намерение на „СП 
ЕЛХОВО“ ЕООД  за изграждане на  ФвЕЦ в имот 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.  със свое решение №176/17/7/ по Протокол №17 от 
22.04.2021г., ОбС-Елхово, дава предварително съгласие за изработване на 
ПУП във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд собственост на Община Елово, определи срок 
на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на 
решението на Комисията за земеделските земи, но не по-късно от З 
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 дава 
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. 

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 дава предварително съгласие за 
учредяване на ограничени вещни права-право на строеж и сервитут на 
„Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 201743158, върху цитирания по-горе 
имот, след влизане в сила на ПУП, като „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с 



ЕИК 201743158, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка/трасе/ на обекта. 

В община Елхово е постъпва писмо с вх.№5З-0З-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 корпоративната група на „Солар Грийн 
Енерджи” ЕАД. 

В изпълнение на решение 176/17/7/ Общински съвет – Елхово, на 
22.01.2021 г. между община Елхово и „СП Елхово” ЕООД, с ЕИК 
206377711 е сключен предварителен договор за учредяване на право на 
строеж по Закона за енергетиката  върху имот с идентификатор 
21542.69.279 — частна общинска собственост. 

С решение 381/33/13/ Общински съвет – Елхово,  на основание чл. 
133, ал.7, т.1, ал.9 и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- 
ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 21542.69.279,  местност 
„ХУМАТА”  по    КККР  на землище с. Добрич,   община Елхово и на 
основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява 
задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на същия имот. 

На основание задълженията по договора на Приемателят - „СП 
Елхово” ЕООД е изготвен ПУП- ПРЗ по реда на Закона за устройство на 
територията необходим за изграждането на енергийния обект и внесен за 
одобрение. 

Със Заповед ТСУ-41/02.12.2022 г. на Кмета на Община Елхово е 
одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
промяна предназначението на  поз. имот с идентификатор 21542.69.279 по 
КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, община Елхово с предвидено 
отреждане – „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници 
ВЕИ /фотоволтаични панели /“  

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.4 от Правилника за прилагане на 
закона за опазване на земеделските земи „когато земята е в държавния или 
в общинския поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка или трасе 
за изграждане на обект от физическо или юридическо лице (инвеститор), 
то е длъжно да придобие право на собственост или право на строеж върху 
земята преди промяната на нейното предназначение. 

Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал. 
8 от ЗОС общинският съвет приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на 
кмета на общината. В Раздел ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЕЛХОВО ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ И УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА, в подраздел 
ИМОТИ ЗА КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ЗАПОЧНАТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, Т.1 е включен 
обект “ Учредяване право на строеж върху поз. имот с идентификатор 
21542.69.279 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич. 



Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗОС Право на строеж върху имот - частна 
общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от 
кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и 
съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен 
план.  На основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, такова право на строеж е 
допустимо да се учреди без търг или конкурс при мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата 
по чл. 8, ал. 2, когато това е предвидено в закон. 

На основание предвижданията съгласно влязъл в сила Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна 
предназначението на  ПИ с идентификатор 21542.69.279 по КККР, 
местност „Хумата“ с. Добрич, община Елхово с предвидено отреждане – 
„За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ 
/фотоволтаични панели /“ ,  това са  дейности по производство на 
електрическа енергия, които  се уреждат в чл. 1 от ЗЕ. Специалните 
условия и ред, по които се извършва учредяване право на строеж върху 
имоти частна общинска собственост за изграждане на обекти, свързани с 
производство на електрическа енергия е регламентиран в чл. 62, ал. 2 вр. 
ал. 1 от ЗЕ. Според една от хипотезите на чл. 62, ал. 1 от ЗЕ, учредяването 
на право на строеж по този специален ред се прилага за изграждане на 
площадкови енергийни обекти. Понятието площадков енергиен обект е 
легално дефинирано в текста на § 1, т. 41 от ДР на ЗЕ. Такива обекти са 
сгради и трайно прикрепените към тях или към поземлен имот енергийни 
съоръжения, предназначени за осъществяване на дейностите по 
производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.  

Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, 
определени по реда на чл. 22, ал. 3. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона на 
общинската собственост кметът на общината възлага изготвянето на 
оценките на имотите на оценители, отговарящи на изискванията на Закона 
за независимите оценители. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество, изготвянето на 
пазарната оценка на учреденото право на строеж е възложена на „МС2” 
ЕООД гр. Ямбол, представлявано от управителя инж. Марлена 
Серафимова. 

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти – 
общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 
данъчните им оценки.   

Ограниченото вещно прово на строеж, за срок от 50 години, върху 
ПИ 21542.69.279, с площ 793 813 кв.м, ТПТ – земеделска, НТП - друг вид 
земеделска земя, 10- та категория по КККР на землище с. Добрич – частна 
общинска собственост на Общ. Елхово, за   ИЗГРАЖДАНЕ  И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ на енергиен обект за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници, представляващ: 



 „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА „ ЕЛХОВО”, С МОЩНОСТ ДО 
50 МW ”, съгласно ПУП – ПРЗ приет със Заповед №ТСУ -41/ 02.12.2022 г. 
на кмета на   Общ. Елхово, в сила от 19.12.2022 г., според който за имота е 
отреден   УПИ 69.279 , съгласно доклада на лицензирания оценител е на 
стойност: 2 302 000,00 лева.  

 
Стойността определена от лицензирания оценител е по-висока от 

стойността  определена в чл.3, ал.2, т.1 от сключения предварителен 
договор за учредяване на право на строеж между община Елхово и СП-
ЕЛХОВО ЕООД, подписан на  22.01.2021 г.. 

Данъчната оценка на общинският недвижим имот е на стойност 
1 047 833,20 лв. и е по-ниска от пазарната оценка. 

 

   
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.40, ал.4 от ППЗОЗЗ, на 
основание чл. 62, ал. 2 във вр. ал. 1 от ЗЕ, във вр. чл. 37, ал. 1, 3 и 4, т. 
4  от ЗОС и чл. 30, ал.3, т.4 от Наредба №5 на Общински съвет Елхово 
за РПУРОИ,  Общински съвет – Елхово учредява право на строеж без 
търг или конкурс върху ПИ с идентификатор 21542.69.279 по КККР, 
местност „Хумата“ с. Добрич, община Елхово с площ 793 813 кв.м., за 
който съгласно ПУП-ПРЗ е отреден УПИ 69.279 с отреждане за 
производство на ел. енергия от възобновяеми източници  ВЕИ 
/фотоволтаични панели/  на „СП Елхово” ЕООД, с ЕИК 206377711 за 
срок от 50 години. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет 

– Елхово определя пазарната цена за учреденото право на строеж , 

върху ПИ с идентификатор 21542.69.279 по КККР, местност „Хумата“ 

с. Добрич, община Елхово с площ 793 813 кв.м.,  на стойност 

2 302 000,00 лева, платими в едномесечен срок  от връчване и обявяване 

на заповедта на Кмета, след изтичане на 14 дневния срок за обжалване. 

3. Съгласно чл.3, ал.2, т.2 от сключения предварителен договор за 

учредяване на право на строеж на  22.01.2021 г.  между община Елхово 

и СП-ЕЛХОВО ЕООД, Общински съвет- Елхово, определя годишни 

вноски в размер на 25,00 лева на дка, индексирани ежегодно  със 

съответния инфлационен индекс. 



4. Упълномощава Кмета на Община Елхово за издаде заповед за 

учредяване на правото на строеж и след заплащане на цената и 

съответните данъци и такси да сключи договор с  „СП Елхово” ЕООД. 

5. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет определя 30 % от 

постъпленията от учреденото право на строеж в имота, да бъдат 

използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство 

село Добрич. 
 
 
 

 
 
 
 

ПЕТЪР КИРОВ  
Кмет на община Елхово 

 


