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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: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 87 / 28.06.2018 г. Общински съвет Елена е обявил имот № 001163 по КВС на 

землището на гр. Елена (проектен № 27190.128.99 по КККР на землището на гр. Елена) за 

частна общинска собственост. В изпълнение на горецитираното решение, е съставен Акт 

за общинска собственост (АОС) № 1395 / 10.07.2018 г., вписан в Службата по вписванията 

при Районен съд - Елена на 12.07.2018 г. 

В имота се намира сграда (пречиствателна станция на Завода за стъкло, която не 

функционира от повече от 20 години). Същата е възложена с постановление на съдия-

изпълнител на нов собственик, който е проявил интерес към придобиването на общинския 

имот, в който е построена сградата. Основание за това му дава чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, съгласно който  

Чл. 35 … (3) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на 

законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или 

конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

за 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. на Общински съвет Елена. Съгласно 

разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Програмата има отворен 

характер и може да се актуализира през годината по преценка на общинския съвет  в 

зависимост от конкретните условия, промените в нормативната уредба и / или проявен 

интерес по отношение на имоти - общинска собственост.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Елена 

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена през 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. в 

частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, 

определени в закон”,  със следния имот, частна общинска собственост:  

Имот  № 001163 по КВС на землището на гр. Елена, (проектен № 27190.128.99 по 

КККР на землището на гр. Елена), с площ 3.928 дка, начин на трайно ползване: 

водостопанско съоръжение, граници: имоти №№ 001162 – пасище, мера на земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 001430 – полски път на община Елена, № 001158 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът е актуван като частна общинска 

собственост с АОС № 1395 / 10.07.2018 г. вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд - Елена под № 849, акт № 137, том ІІІ на 12.07.2018 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена изготвянето на пазарна оценка от независим 

оценител и внасянето ѝ за одобрение по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
 

 

Изготвил: 

 

Петя Ст. Добрева-Костадинова, главен експерт ОСКП 

16.07.2018 г., 17:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


