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 О Т Н О С Н О : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОР 06001.19.731 И 

06001.19.732 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ 

РЕГИСТРИ НА С. БОЯНОВО. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В община Елхово е постъпила молба с вх. № 92-00-132/19.07.2021 г 

от изпълнителния директор на „Трейс Ямбол“ АД гр. Ямбол в която 

заявяват че проявяват интерес и желание да закупят притежаваните от 

община Елхово поземлен имот с идентификатор 06001.19.731 и поземлен 

имот с идентификатор 06001.19.732 по КККР на с. Бояново. Интересът се 

определя от това, че дружеството е концесионер на находище за подземни 

богатства „Бояново“ и находище за подземни богатства „Бояново-2“ в 

землището на с. Бояново. 

 От приложените към молбата договори се установи следното : 

 С договор от 23.11.2011 г. Министерски съвет на Р България 

предоставя на „ПСФ Мостинженеринг“ АД гр. Ямбол концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – 

строителни материали – доломити от находище „Бояново“, разположено в 

землището на с. Бояново с концесионна площ в размер на 131 дка за срок 

от 25 години считано от 17.01.1997 г. и при условие, че са изпълнени 

всички задължения по договора, той може да бъде продължен до 15 

години. 

 С договор от 01.09.2011 г. Министерски съвет на Р България 

предоставя на „ПСФ Мостинженеринг“ АД гр. Ямбол концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – 

строителни материали – доломити и варовици от находище „Бояново-2“, 

разположено в землището на с. Бояново с концесионна площ в размер на 

216 455 кв. м. за срок от 25 години и той може да бъде продължен при 

съгласие на страните при условие, че не са изчерпани запасите от подземни 

богатства, концесионерът спазва задълженията си по сключения договор и 

при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. 



 При извършена справка в търговския регистър се установи, че на 

05.01.2017 г. е вписана промяна на името на дружеството, състояща се в 

промяна на наименованието от „ПСФ Мостинженеринг“ на „Трейс Ямбол“ 

със седалище и адрес на управление гр. Ямбол ул. Доктор Петър Брънеков 

№ 2 ет. 3. 

 С акт № 5022/03.06.2021 г. за частна общинска собственост е актуван 

поземлен имот с идентификатор № 06001.19.731 по КККР на с. Бояново 

одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно изменение на 

КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ : с. Бояново, 

местност „Кайряка“, площ : 60 946 кв. м., трайно предназначение на 

територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска 

земя, категория на земята : 10, предишен идентификатор : 06001.19.361, 

номер по предходен план : 000361, при съседи : 06001.19.730, 

06001.19.506, 06001.19.732, 06001.19.383, 06001.19.733. 

 С акт № 5023/03.06.2021 г. за частна общинска собственост е актуван 

поземлен имот с идентификатор № 06001.19.732 по КККР на с. Бояново 

одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно изменение на 

КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ : с. Бояново, 

местност „Кайряка“, площ : 150 998 кв. м., трайно предназначение на 

територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска 

земя, категория на земята : 10, предишен идентификатор : 06001.19.361, 

номер по предходен план : 000361, при съседи : 06001.19.734, 

06001.19.383, 06001.19.733, 06001.19.731, 06001.19.386, 06001.19.506. 

 Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.731 по КККР на с. 

Бояново с площ 60 946 кв. м. попада в концесионната площ на находище 

„Бояново“ видно от договор от 23.11.2011 г.   

 Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.732 по КККР на с. 

Бояново с площ 150 998 кв. м. попада в концесионната площ на находище 

„Бояново-2“ видно от договор от 01.09.2011 г.  

Имотите са възстановени на община Елхово по картата на 

възстановената собственост на землището на с. Бояново и се стопанисват и 

управляват от община Елхово като земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

Към настоящия момент в Община Елхово не е предоставено 

мотивирано искане от Общинската служба по земеделие за предоставяне 

на земи от общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл. 

19 в случаите по § 27, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗИДЗСПЗЗ, засягащо ПИ 

06001.19.731 и ПИ 06001.19.732 по КККР на с. Бояново.   

Общинските имоти са заведени като дълготраен актив в 

счетоводните книги на общината. 

На основание § 12, ал. 1, т. 1 от Заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители, в срок 5 години, считано от 23 декември 2020 

г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 



земеделските земи се предоставят от общинските съвети за изпълнение на 

дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства.  

 На основание чл. 74 от Закона за подземните богатство, 

регистрирането на откритие на подземни богатства и вписването му в 

регистъра на откритията на находища на подземните богатства не променя 

собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на 

повърхността на земята. Предоставените права за подземни богатства чрез 

концесия за добив, дават право на концесионера да предприеме 

самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на 

споразумение с титулярите на права на земята в предоставената площ, 

които го препятстват или затрудняват за осъществяване на дейностите по 

концесионния договор.  

 На основание чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, 

титулярят на разрешение за търсене и проучване или за проучване или 

концесионерът и собственикът на земята могат да сключат договор, с 

който на титуляря или на концесионера се прехвърля вещно право или в 

полза на титуляря на разрешението или на концесионера се учредява 

вещно право на ползване върху земята за срока на разрешението или на 

концесията и се определят условията и редът за плащане на 

възнаграждение за това право . 

 На основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, 

продажбата може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2, когато лицата, на които може да се извърши 

продажба, са определени в закон. 

 На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, продажбата на 

имоти – частна общинска собственост може да се извърши без публичен 

търг при условията на чл. 35, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗОС.  

С оглед срока на концесиите считам, че е целесъобразно имотите да 

бъдат продадени, тъй като Община Елхово няма да може да управлява 

имотите и да получава приходи от това.  

Имотите не са включени 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 същата може да 

се актуализира, като в таблица “Имоти, които община Елхово има 

намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде 

започната процедура за продажба” бъдат допълнени позиции № 35. 

„Поземлен имот с идентификатор 06001.19.731 по КККР на с. Бояново.“ и 

№ 36. „Поземлен имот с идентификатор 06001.19.732 по КККР на с. 

Бояново.“    

Изхождайки от изложеното, предлагам Общински съвет – Елхово на 

основание чл. 26, ал. 3 от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление 



и разпореждане с общинското имущество да разгледа направените 

предложения и приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Елхово през 2021 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които 

общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 

продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да 

продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура 

за продажба” да бъдат допълнени позиции № 35. „Поземлен имот с 

идентификатор 06001.19.731 по КККР на с. Бояново.“ и № 36. „Поземлен 

имот с идентификатор 06001.19.732 по КККР на с. Бояново.“    

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

самоуправление и местната администрация, § 12, ал. 1, т. 1 от 

Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 75, ал. 1 от 

Закона за подземните богатства, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 27, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – 

Елхово разрешава продажба на следните недвижими – частна общинска 

собственост : 

 2.1. Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.731 по КККР на с. 

Бояново одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно 

изменение на КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ 7 с. 

Бояново, местност „Кайряка“, площ : 60 946 кв. м., трайно предназначение 

на територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид 

земеделска земя, категория на земята : 10, предишен идентификатор : 

06001.19.361, номер по предходен план : 000361, при съседи : 

06001.19.730, 06001.19.506, 06001.19.732, 06001.19.383, 06001.19.733, 

попадащ в концесионната площ на находище за подземни богатства 

„Бояново“ в землището на с. Бояново на концесионера „Трейс Ямбол“ АД 

със седалище и адрес на управление гр. Ямбол ул. „Доктор Петър 

Брънеков“ № 2, ет. 3, съгласно договор от 23.11.2011 г.   

 2.2. Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.732 по КККР на с. 

Бояново одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно 

изменение на КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ : с. 

Бояново, местност „Кайряка“, площ : 150 998 кв. м., трайно 

предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : 



друг вид земеделска земя, категория на земята : 10, предишен 

идентификатор : 06001.19.361, номер по предходен план : 000361, при 

съседи : 06001.19.734, 06001.19.383, 06001.19.733, 06001.19.731, 

06001.19.386, 06001.19.506, попадащ в концесионната площ на находище 

за подземни богатства „Бояново-2“ в землището на с. Бояново на 

концесионера „Трейс Ямбол“ АД със седалище и адрес на управление гр. 

Ямбол ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3, съгласно договор от 

01.09.2011 г. 

3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – 

Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка на имотите на оценител отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ : Копия на АОС №№ 5022/03.06.2021 г. и 

5023/03.06.2021 г., скица на поземлен имот № 15-505868-14.05.2021 г. и  

скица на поземлен имот № 15-505870-14.05.2021 г. 

  

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


