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

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЯМ 

ДЕРВЕНТ. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В община Елхово са постъпили писма с вх. №№ 53-03-178/15.06.2022 

г. и 53-03-180/16.06.2022 г. от управителя на „Болкан минералс 

дивелъпмънт“ ЕООД гр. София в които молят да им бъдат предоставени за 

временно ползване части от общински имоти с идентификатори №№ 

15730.12.20 и 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент във връзка с 

проучвателните им дейности по Договор от 07.11.2017 г. за търсене и 

проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Иглика“, общини 

Болярово и Елхово. Към писмата са приложени Договор от 07.11.2017 г. за 

търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства 

по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, 

разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, 

Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села 

Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово, Допълнително 

споразумение № 2 към Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване, 

Решение № 19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие на Министерството на околната среда 

и водите, Ситуационна схема на сондажна площадка и достъп до нея в 

имоти №№ 15730.12.20 и 15730.12.22 заедно с координати на граничните 

точки, Решение № 372/10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и 

енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – 

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

площ „Иглика“, разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, 

Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и 

села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово и Решение на 

ВАС в сила от 03.05.2022 г.  



 От приложената ситуационна схема представляваща скица на 

поземлен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. Голям 

Дервент е видно разположението на сондажната площадка и пътя за достъп 

до нея с посочени в писмото площи на сондажната площадка в размер на 

100 кв. м. и 942 кв. м. път за достъп до нея, общо 1 042 кв. м. от поземлен 

имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. Голям Дервент 

одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния 

директор на АГКК целия с площ 21 502 кв. м., местност „Каракачански 

колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 

трайно ползване – изоставена нива, при съседи – 15730.188.1, 15730.12.18, 

15730.12.19, 15730.12.21, 15730.12.127, 15730.12.22.  

 От приложената ситуационна схема представляваща скица на 

поземлен имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям 

Дервент е видно разположението на сондажната площадка и пътя за достъп 

до нея с посочени в писмото площи на сондажната площадка в размер на 

100 кв. м. и 117 кв. м. път за достъп до нея, общо 217 кв. м. от поземлен 

имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент 

одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния 

директор на АГКК целия с площ 55 350 кв. м., местност „Каракачански 

колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 

трайно ползване – пасище, при съседи – 15730.188.1, 15730.12.20, 

15730.12.21. 

 С Решение № 372/10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и 

енергетиката е разрешено на „Болкан минералс дивелъпмънт“ ООД гр. 

София да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни 

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

подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в землищата на села 

Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, 

Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, 

община Елхово. 

 Сключен е договор от 07.11.2017 г. с който Министъра на 

енергетиката предоставя на „Болкан минералс дивелъпмънт“ ООД гр. 

София право  да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални 

полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за 

подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в землищата на села 

Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, 

Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, 

община Елхово. С Допълнително споразумение № 2 към Договора е 

удължен срока на договора с две години и е редуцирана площта за търсене 

и проучване. 

 Министерството на околната среда и водите съгласува цялостен 

работен проект за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в 

площ „Иглика“, общ. Елхово и Болярово с Решение № 19-ОС/2021 за 



преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд на Р 

България, който отхвърля жалбата и същото влиза в сила на 03.05.2022 г.  

 От приложените документи е видно, че срокът на допълнителното 

споразумение е до 03.05.2024 г. 

 След извършена проверка в отделите на общинска администрация се 

установи : 

1. С акт № 5205/14.07.2022 г. за частна общинска собственост е 

актуван поземлен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. 

Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г., местност 

„Каракачански колиби“, площ : 21 502 кв. м., трайно предназначение на 

територията : земеделска, начин на трайно ползване : изоставена нива, 

категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по 

предходен план : 012020, при съседи : 15730.188.1, 15730.12.18, 

15730.12.19, 15730.12.21, 15730.12.127, 15730.12.22. Имотът е отдаден под 

наем от община Елхово с договор № 28/13 до 01.10.2023 г. Имотът е 

възстановен на община Елхово по картата на възстановената собственост 

на землището на с. Голям Дервент и се стопанисва и управлява от община 

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

 2. С акт № 4736/09.06.2020 г. за публична общинска собственост е 

актуван поземлен имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. 

Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г., местност 

„Каракачански колиби“, площ : 55 350 кв. м., местност „Каракачански 

колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 

трайно ползване – пасище, категория на земята : 10, предишен 

идентификатор : няма, номер по предходен план : 012022,  при съседи – 

15730.188.1, 15730.12.20, 15730.12.21. Имотът е отдаден под наем от 

община Елхово с договор № 8/20 до 2025 г. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. и на 

основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост същата 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” 

бъдат допълнени позиции № 1. „Учредяване право на ползване върху         

1 042 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 15730.12.20 по КККР на с. 

Голям Дервент.“ и № 2. „Учредяване право на ползване върху 217 кв. м. от 

поземлен имот с идентификатор 15730.12.22 по КККР на с. Голям 

Дервент.“    

 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. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, собствеността на общините върху мерите и пасищата е 

публична. Съгласно ал. 3 т. 5 от същия член се допуска промяна на 

предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 за други случаи 

определени в закон и съгласно ал. 4 в случаите по ал. 3 върху мерите и 

пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути. На 

основание чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общинският съвет приема решение за учредяване на 

правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските 

съветници. 

 Съгласно § 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. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, имоти 

– публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени 

вещни права само в случаите, определени със закон. 

 На основание чл. 39, ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост, в 

случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване 

върху имоти частна общинска собственост, са определени със закон, то се 

учредява без търг или конкурс след решение на общински съвет, по ред, 

определен в наредбата по чл. 8, ал.2. 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. 35, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, в случаите, когато 

лицата, на които може да се учреди право на ползване са определени със 

закон, то се учредява без публичен търг след решение на Общински съвет. 

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 2022 г. 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” 

бъдат допълнени позиции № 1. „Учредяване право на ползване върху         

1 042 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 15730.12.20 по КККР на с. 

Голям Дервент.“ и № 2. „Учредяване право на ползване върху 217 кв. м. от 

поземлен имот с идентификатор 15730.12.22 по КККР на с. Голям 

Дервент.“ 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 75, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства, § 12, ал. 1, т. 1 от Заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 35, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – 

Елхово разрешава да се учреди право на ползване върху 1042/21502 кв. м. 

ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. 

Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на 

изпълнителния директор на АГКК целия с площ 21 502 кв. м., местност 

„Каракачански колиби“, трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на 

земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 

012020, при съседи : 15730.188.1, 15730.12.18, 15730.12.19, 15730.12.21, 

15730.12.127, 15730.12.22, попадащи в площ „Иглика“ на „Болкан 

минералс дивелъпмънт“ ЕООД гр. София, съгласно Решение № 

372/10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, Договор от 

07.11.2017 г. и Допълнително споразумение № 2 от 22.02.2021 г. за търсене 

и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, 

ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, разположена 

в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко 

Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям 

Дервент, Лалково, община Елхово, за срок до 03.05.2024 г.   

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

самоуправление и местната администрация, чл. 75, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства, чл. 25, ал. 1, ал. 3 т. 5, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 7, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да се 

учреди право на ползване върху 217/55350 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с 

идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент одобрени със 

заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК 

целия с площ 55 350 кв. м., местност „Каракачански колиби“, трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – 



пасище, категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер 

по предходен план : 012022,  при съседи – 15730.188.1, 15730.12.20, 

15730.12.21, попадащи в площ „Иглика“ на „Болкан минералс 

дивелъпмънт“ ЕООД гр. София, съгласно Решение № 372/10.03.2014 г. на 

Министъра на икономиката и енергетиката, Договор от 07.11.2017 г. и 

Допълнително споразумение № 2 от 22.02.2021 г. за търсене и проучване 

на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в 

землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко 

Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям 

Дервент, Лалково, община Елхово, за срок до 03.05.2024 г.   

4. Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да 

възложи изготвяне на пазарна оценка за определяне цената на правото на 

ползване на оценител отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ : Копия на АОС №№ 5205/14.07.2022 г. и 

4736/09.06.2020 г., скица на поземлен имот № 15-783289-13.07.2022 г. и  

скица на поземлен имот № 15-414242-22.05.2020 г. 

  

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


