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 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В община Елхово е постъпило искане с вх.  59-00-129/17.06.2022 г. от 

директора на Областна дирекция на МВР – Ямбол относно предоставяне на 

помещения за прием на граждани в населените места на Община Елхово за 

младши полицейски и полицейски инспектори по линия на Териториално 

обслужване на населението на територията обслужвана от Районно 

управление – Елхово. Предложението е за територията на гр. Елхово да бъдат 

предоставени помещения в сградите на ул. „Ангел Вълев“ № 56 и ул. „Цар 

Калоян“ № 13.  

 С акт № 4099/09.02.2018 г. за публична общинска собственост е 

актувана сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-

103/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. 

Цар Калоян № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1391, със застроена площ от 344 кв. м., брой етажи 3, 

предназначение – административна, делова сграда.  

 Към настоящия момент сградата се ползва за задоволяване на  

административни нужди от структури на общинска администрация, Общински 

детски комплекс и част от нея се отдава под наем. На първи етаж в 

югозападната част на сградата е разположена стая със самостоятелен вход със 

застроена площ 15,74 кв. м., съгласно приложена схема, която може да се 

ползва за целите на Областна дирекция на МВР – Ямбол.  

 С акт № 5204/08.07.2022 г. за публична общинска собственост е 

актувана сграда с идентификатор 27382.500.7691.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-

103/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. 

Ангел Вълев, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.7691, 

със застроена площ от 112 кв. м. , брой етажи 1, предназначение – друг вид 

обществена сграда.  



 Сградата представлява сглобяем павилион, ползва се за квартален клуб и 

в североизточната част е разположена стая със застроена площ 10,59 кв. м., 

съгласно приложена схема, която може да се ползва за целите на Областна 

дирекция на МВР – Ямбол.   

Имотите са заведени  като дълготраен актив в счетоводните книги на 

общината и са декларирани в отдел “Местни данъци и такси”. 

Съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, имотите 

и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или техни териториални структури и 

редът за предоставяне се определя от общинския съвет в Наредба № 5 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. 

 На основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, имотите и вещите – 

публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техните регионални 

структури с решение на Общинския съвет, без публичен търг за срок до 5 

години. 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи, Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на 

бюджетна издръжка.  

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от Закона за 

Министерството на вътрешните работи, основни структури на МВР са 

областните дирекции, те са юридически лица и се създават на териториален 

принцип с акт на Министерски съвет. 

С постановление № 260 от 24 септември 2015 г. за определяне районите 

на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните 

работи и районите на действие на създадените в тях специализирани звена за 

реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за 

участие в специални операции с висока степен на риск е определен район на 

действие Областна дирекция на МВР – Ямбол с район на действие  на 

територията на област Ямбол. 

 Като имате предвид посочените мотиви и правни основания предлагам, 

Общински съвет – Елхово да разгледа направеното предложение 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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и 



разпореждане с общинското имущество, чл. 2, ал. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 

чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, Общински 

съвет – Елхово разрешава да се предостави безвъзмездно за управление за 

срок от 5 години следните недвижими имоти публична общинска собственост 

представляващи : 

1.1. Стая по приложена схема със самостоятелен вход, представляваща 

15,74/344 кв. м. ид. ч. находяща се на първи етаж в югозападната част на 

сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-

103/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. 

Цар Калоян № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1391, със застроена площ от 344 кв. м., брой етажи 3, 

предназначение – административна, делова сграда;  

1.2. Стая по приложена схема, представляваща 10,59/112 кв. м. ид. ч. 

находяща се в североизточната част на сграда с идентификатор 

27382.500.7691.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2018 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. Ангел Вълев, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.7691, със застроена площ от 112 кв. 

м. , брой етажи 1, предназначение – друг вид обществена сграда, 

на Областна дирекция на МВР – Ямбол за прием на граждани в 

населените места на Община Елхово от младши полицейски и полицейски 

инспектори по линия на Териториално обслужване на населението на 

територията обслужвана от Районно управление – Елхово.  

 2. На основание чл. 13, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет - 

Елхово възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия на : АОС № 4099/09.02.2018 г., скица на сграда 

№ 15-27669-17.01.2018 г., схема на част от първи етаж от административна, 

делова сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по КК на гр. Елхово, АОС № 

5204/08.07.2022 г., скица на сграда № 15-755327-07.07.2022 г., схема на 

обществена сграда с идентификатор 27382.500.7691.1 по КК на гр. Елхово, 

 

 

С уважение,  

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 
 


