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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Обявяване на имот (земеделска земя под бивше водостопанско 

съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска собственост 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на имот, находящ се в землището на гр. Елена, а именно: 

имот № 001163 с площ от 3.928 дка с начин на трайно ползване: водостопанско 

съоръжение, актуван като публична общинска собственост с АОС № 1394 / 19.06.2018 г. 

Критериите за публична общинска собственост са регламентирани в чл. 3, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост: 

Чл.3 … (2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 101 от 2004 г.) Публична общинска 

собственост са: 

1. имотите и вещите, определени със закон; 

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация; 

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение, определени от общинския съвет. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост съобразно издадената от 

Общинска служба „Земеделие” гр. Елена скица, кореспондираща с влезлия в сила план за 

земеразделяне / карта на възстановената собственост на землището на гр. Елена. В 

действителност, става дума за имот, който отдавна не изпълнява критериите за публична 

общинска собственост, изгубил е своето предназначение и е отпаднала необходимостта от 

трайно задоволяване на обществени потребности. Нещо повече – в имота се намира сграда 

(недействаща пречиствателна станция към Завода за стъкло), която е възложена с 

постановление на съдия-изпълнител на нейния нов собственик / купувач. Очевидно е, че 

при изготвянето на плана за земеразделяне за землището на гр. Елена е допусната явна 

фактическа грешка, чието отстраняване цели настоящото предложение. 
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Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите - публична общинска 

собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от 

Общинския съвет за частна общинска собственост. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 

1. Обявява за частна общинска собственост имот № 001163 в землището на гр. 

Елена (ЕКАТТЕ 27190) с площ от 3.928 дка, начин на трайно ползване: 

водостопанско съоръжение, актуван като публична общинска собственост с АОС 

№ 1394 / 19.06.2018 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. 

Елена на 19.06.2018 г. под № 726, акт № 50, том ІII. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприеме необходимите действия за 

отписване на горепосоченият имот от актовите книги за публична общинска 

собственост и да състави съответния акт за частна общинска собственост. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“ 

19.06.2018, 17:15 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


