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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 имоти (земеделски земи в землището на с. Бойковци) за частна 

общинска собственост  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на земеделски имоти в землището на с. Бойковци, а именно:  

- имот № 000156 с площ от 0.743 дка. с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, 

актуван като публична общинска собственост с АОС № 847 / 26.02.2014 г.; 

- имот № 000158 с площ от 0.559 дка. с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, 

актуван като публична общинска собственост с АОС № 848 / 26.02.2014 г.; 

- имот № 000159 с площ от 0.369 дка. с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, 

актуван като публична общинска собственост с АОС № 849 / 26.02.2014 г.; 

- имот № 000157 с площ от 0.580 дка. с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, 

актуван като публична общинска собственост с АОС № 850 / 27.02.2014 г.; 

- имот № 000160 с площ от 0.382 дка. с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, 

актуван като публична общинска собственост с АОС № 851 / 26.02.2014 г. 

Имотите са актувани като публична общинска собственост съгласно издадените от Общинска 

служба „Земеделие” гр. Елена скици. Става дума за маломерни имоти, обградени от всички страни 

от имот № 027023 по плана на земеразделяне на землището на с. Бойковци. При проверка на терен 

от комисия, съставена от служители на общината се установи, че в действителност имотите 

представляват слогове, в които има по няколко изсъхнали сливови дървета и тръни. Няма 

възможност за отдаването им под наем, тъй като достъпът до тях е възможен единствено през 

частния имот № 027023. 

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. 



Очевидно е, че при изготвянето на плана за земеразделяне за землището на с. Бойковци е 

допусната явна фактическа грешка, довела до издаването на съответните скици и актуването на 

имотите като публична общинска собственост. 

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  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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 следните имоти:  

1.1. Имот № 000156 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164, с площ от 0.743 дка. Начин 

на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 027023 – 

изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗЗ, № 000153 – гора в земеделски земи на земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 027023 – изоставена нива на „МАРИМАР - БГ” ЕООД. Актуван е с АОС 

№ 847/26.02.2014 г. – публична, вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 

под № 251, акт № 135, том І; 

1.2. Имот № 000158 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164, с площ от 0.559 дка. Начин 

на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 027023 – 

изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 848/26.02.2014 г. – 

публична, вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 252, акт № 136, 

том І ; 

1.3. Имот № 000159 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.369 дка. с начин 

на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 027023 – 

изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 849/26.02.2014 г. – 

публична вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 253, акт № 137, 

том І ; 

1.4. Имот № 000157 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.580 дка. с начин 

на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: 027023 – изоставена 

нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 850/27.02.2014 г. – публична вписан в 

Служба по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 254, акт № 138, том І ; 

1.5. Имот № 000160 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.382 дка. с начин 

на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: изоставена нива на 

„МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 851/26.02.2014 г. – публична, вписан в Служба 

по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 255, акт № 139, том І. 

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

горепосочените имоти от актовите книги за публична общинска собственост и да състави 

съответните актове за частна общинска собственост. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


