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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 (спортна база - с. Майско) за публична общинска 

собственост 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на имот, находящ се в землището на с. Майско, община 

Елена, а именно: Спортна база - с. Майско: футболно игрище, комбинирано игрище за 

волейбол и баскетбол, трибуни, съблекални с WC – модулен тип с навес със застроена 

площ от 87 кв.м., паркинг и ограда, находящи  се в поземлен имот № 046037 „За спортен 

терен“, по КВС на землището на с. Майско с площ от 20 000 кв. м. и начин на трайно 

ползване: спортен терен. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 

1302 / 07.03.2017 г. 

Имотът до този момент е бил актуван като частна общинска собственост съгласно 

издадената от Общинска служба „Земеделие” гр. Елена скица, тъй като е бил с начин на 

трайно ползване „изоставена нива“. В последствие, спортната база е изградена за трайно 

задоволяване на обществените потребности от местно значение и изпълнява критериите за 

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

общинската собственост.  

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. 
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При изготвянето на плана за земеразделяне за землището на с. Майско, имотът не е 

отговарял на критериите за публична общинска собственост. След приключване на 

строително-монтажните работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на 

възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и 

реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване 

на „Общностен център” в гр. Елена”, същият е придобил характер на публична общинска 

собственост. 

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за публична общинска 

собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са 

придобили предназначението по чл. 3, ал. 2. 

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, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 8 , ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет Елена: 

1. Обявява за публична общинска собственост следния имот: Спортна база - с. 

Майско: футболно игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, трибуни, 

съблекални с WC – модулен тип с навес със застроена площ от 87 кв.м., паркинг и 

ограда, находящи се в поземлен имот № 046037 „За спортен терен“ по КВС на 

землището на с. Майско с площ от 20 000 кв. м. и начин на трайно ползване: спортен 

терен. Имотът е актуван е с АОС № 1302 / 07.03.2017 г., като частна общинска 

собственост, вписан в Служба по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 

14.03.2017 г. под № 186, акт № 117, том І. 

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

на горепосоченият имот от актовите книги за частна общинска собственост и да 

състави съответния акт за публична общинска собственост. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

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

22.06.2018, 10:05 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


