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 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В община Елхово е постъпило писмо с вх. № ЕО-Е-229/09.03.2021 г. от 

изпълнителния директор на Национална служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) в което е изложена необходимостта от предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на помещение, което да ползват като седалище и 

административен офис на мобилен общински център.  

 В писмото са посочени основните дейности на Национална служба за 

съвети в земеделието, касаещи предоставяне на специализирани консултации в 

областта на земеделието, изготвяне на бизнес планове, организиране и 

провеждане на консултантски дни, обучение на земеделските стопани. С цел 

улесняване на достъпа на земеделските стопани и други заинтересовани лица от 

селските райони до качествени и полезни за тях съвети и консултации в 

областта на земеделието и развитието на селските райони е предвидено 

разширяване и укрепване на капацитета на НССЗ на общинско ниво. Във връзка 

с това стартира прием на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-2.001 “Разширяване на териториалния обхват на Национална 

служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински 

центрове (офиси) за консултантски услуги“. На база на анализ за седалище на 

един от тези офиси е определена община Елхово, като офисът ще обслужва 

земеделските стопани на територията на общините Елхово и Болярово. Чрез 

създаването на мобилен общински офис на НССЗ ще бъде улеснен достъпът на 

земеделските стопани до информация и безплатни консултантски услуги. 

Земеделските стопани в региона ще бъдат подпомагани от експертите в офиса 

при стартиране и/или развитие на техните стопанства и ще се подобрят техните 



възможности за финансиране по различни схеми и мерки от Програмата за 

развитие на селските райони.      

Съгласно чл. 26, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, предложения за 

разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост се правят и 

внасят в Общински съвет от кмета на общината въз основа на финансово-

икономически, градоустройствени и правни анализи изготвени от службите на 

общинската администрация.  

 Извършиха се предварителни проучвания и огледи, при които се 

установи, че общината разполага със свободно помещение – стая № 3 със 

застроена площ 20,34 кв. м. находяща се на третия етаж в административната 

сграда на ул. Търговска № 63 в гр. Елхово. По кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово третия етаж в административната сграда 

на ул. Търговска № 63 в гр. Елхово представлява самостоятелен обект в сграда 

с идентификатор 27382.500.9703.1.6. 

 С акт № 4006/28.03.2017 г. за частна общинска собственост е актуван 

трети етаж със застроена площ 212 кв. м. от триетажната масивна 

административна сграда намираща се в гр. Елхово на ул. Търговска № 63 и 

представляващ самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.9703.1.6 в 

сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9703 

съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед 

№ РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № 

КД-14-28-6/07.01.2010 г. на Началника на СГКК – Ямбол, предназначението на 

самостоятелния обект е за делова и административна дейност, брой нива на 

обекта : 1, съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – няма, 

под обекта – 27382.500.9703.1.5 и над обекта – няма, заедно с ½ ид. ч. от главен 

вход с реална квадратура 25,70 кв. м., съответните ид. ч. от общите части на 

сградата и от отстъпеното право на строеж – за всички самостоятелни обекти в 

сградата – общинска собственост с идентификатори : 27382.500.9703.1.2, 

27382.500.9703.1.5, 27382.500.9703.1.6 по КККР на гр. Елхово. 

Имотът е заведен като дълготраен актив в счетоводните книги на 

общината и е деклариран в отдел “Местни данъци и такси”. 

За имота няма вписани договорни ипотеки, наложени възбрани или други 

тежести. 

Имотът не се отдава под наем. 

Общинският имот не е включен в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. и на 

основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост тя може да се 

актуализира, като в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение 

да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната 

процедура за учредяване на ограничени вещни права” бъде допълнена позиция № 

3. Учредяване право на ползване върху част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 27382.500.9703.1.6 по КККР на гр. Елхово.  



На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за общинската собственост, срокът на 

правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-

дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго. 

 На основание чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, когато 

лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са 

определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

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

На основание чл. 35, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, безвъзмездно право на 

ползване може да бъде учредено само след решение на Общинския съвет, 

прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 

Съгласно чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2021 г., бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на 

държавата или общините, не заплащат наеми. 

Съгласно § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

селскостопанската академия, към Министерството на земеделието и горите се 

създава чрез отделяне от досегашната Селскостопанска академия Национална 

служба за съвети в земеделието като юридическо лице. Службата извършва 

спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и 

хранително-вкусовата промишленост. На основание чл. 2, ал. 1 от Правилника 

за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието, 

службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и 

териториални звена в страната.  

Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 26, ал. 3 от Наредба № 5 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

предлагам, Общински съвет да разгледа направените предложения и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската 

собственост, чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 г., §1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за селскостопанската 

академия, чл. 35, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество и чл. 2, ал. 1 от Правилника за 

устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието, 

Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди безвъзмездно право на 

ползване за срок от 5 години върху следния недвижим имот частна общинска 

собственост представляващ :   

  стая № 3 /по приложена схема-разпределение/ със застроена площ 20,34/212 

кв. м. ид. ч. на трети етаж от триетажната масивна административна сграда 

намираща се в гр. Елхово на ул. Търговска № 63 и съставляващ самостоятелен 



обект с идентификатор 27382.500.9703.1.6 в сграда № 1 разположена в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9703 съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-6/07.01.2010 г. на 

Началника на СГКК – Ямбол, предназначението на самостоятелния обект е за 

делова и административна дейност, брой нива на обекта : 1, площ по документ 

212 кв. м., съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – няма, 

под обекта – 27382.500.9703.1.5, и над обекта – няма, заедно със съответните 

идеални части от ½ ид. ч. от главен вход с реална квадратура 25,70 кв. м. и от 

общите части на сградата за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

27382.500.9703.1.6 по КККР на гр. Елхово, на  Национална служба за съвети в 

земеделието със седалище гр. София, за създаване и ползване като мобилен 

общински център за консултантски услуги.  

 2. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 

35, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество възлага на кмета на общината да издаде заповед и 

сключи договор.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ : АОС № 4006/28.03.2017 г. – 1 брой; Схема № 15-15727-

16.01.2017 г. – 1 брой; Схема-разпределение на трети етаж – 1 брой. 

 

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


