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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

ОТНОСНО : Обявяване на недвижими имоти частна общинска 

собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

27382.57.747 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.746, 

двата с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с 

начин на трайно ползване: за съоръжение на канализация по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, за 

публична общинска собственост. 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

         С АОС № 3628 от 29.01.2016 г. за частна общинска собственост е актуван 

поземлен имот с идентификатор 27382.57.747, с площ от 17 673 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

съоръжение на канализация по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на град Елхово. 

         С АОС № 3629 от 29.01.2016 г. за частна общинска собственост е актуван 

поземлен имот с идентификатор 27382.57.746, с площ от 4 227 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

съоръжение на канализация по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на град Елхово. 

С Разрешение за ползване № ДК-07-Я-47/23.12.2020 г. е въведен в 

експлоатация строеж: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, 

включително външни връзки към нея-гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол – II 

категория“, находящ се в УПИ 27382.57.747 – за пречиствателна станция за 

отпадни води, ПИ с идентификатор 27382.57.746, местност „Долен герен“ по 

КК на гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол с възложител Община Елхово. 

 С Разрешение за ползване № ДК-07-Я-48/23.12.2020 г. е въведен в 

експлоатация строеж:„Канализационна помпена станция за дъждовни води“:  

ПИ 27382.57.747, местност „Долен герен“ по КК на гр. Елхово, общ. Елхово, 

обл. Ямбол с възложител Община Елхово. 

Съгласно чл.19, ал. 1, т.4, б. б) от Закона за водите, публична общинска 

собственост са уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в 

урбанизираните територии и отвеждащите канализационни колектори с 

прилежащите им съоръжения и пречиствателните станции и съоръженията за 

отпадъчни води, които обслужват потребителите на територията на общината. 



Съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост имоти 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение, определени от общински съвет са публична общинска собственост. 

На основание чл.6, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет обявява за публична общинска собственост имотите и вещите 

– частна общинска собственост, които са придобили предназначение по чл.3, 

ал.2 от ЗОС с мнозинство с повече от половината от общия брой на 

съветниците. 

На основание чл.2, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество имоти, частна общинска 

собственост, които са придобили предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС се 

обявяват за публична общинска собственост с решение на Общинския съвет, по 

предложение на кмета на общината въз основа на мотивирано становище от сектор 

“Общинска собственост”. 

На основание чл.60, ал.1 от Закона за общинската собственост следва да се 

съставят нови актове за общинска собственост.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Елхово да вземе 

следното:  

  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 

На основание чл.6, ал.2 и ал.3 и чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.2, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество имоти, във връзка с чл.19, ал. 1, т.4, б. б) 

от Закона за водите, Общински съвет – Елхово обявява недвижими имоти 

частна общинска собственост представляващи поземлен имот с идентификатор 

27382.57.747 с площ от 17 673 кв.м., трайно предназначение на 

територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на 

канализация по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово и 

поземлен имот с идентификатор 27382.57.746 с площ от 4 227 кв.м., трайно 

предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

съоръжение на канализация по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на град Елхово за публична общинска собственост. 

 

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 
 

 

Съгласувал :                                              Изготвил :         

Даниела Трендафилова                                                   Стефан Димитров  

Главен юрисконсулт                                             Мл. експерт „СУ, ОС и Е“   


