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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 67/18.05.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 6/18.05.2012 г. 
 
 
Относно: Продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост 
(земеделски земи в землищата на селата Буйновци и Тодювци) 
 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска 
собственост, а именно: 

1.1. Имот № 022044 (нула две две нула четири четири) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 2.651 дка (две 
точка шест пет едно) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 022012 - нива на наследниците на Йордан 
Йорданов Глухаров и др.; № 022041 - нива на наследниците на Ана Стоянова Василева; 
№ 001502 – дере на община Елена; № 022020 - нива на наследниците на Сава Стефанов 
Караджазов и др.; № 022019 -нива на наследниците на Йордан Стоянов Епитропов и др., 
актуван с АОС № 576 / 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. 
Елена под № 9, том ІІІ.; 

1.2. Имот № 022052 (нула две две нула пет две) в землището на с. Буйновци, община 
Елена с ЕКТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 0.113 дка (нула точка едно 
едно три) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: осма, при граници: № 022051 - нива на наследниците на Никола Стойков 
Недев; № 103150 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 022050 - нива 
на наследниците на Васил Христов Тотев и др., актуван с АОС № 577 / 07.06.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 8, том ІІІ.; 

1.3. Имот № 022047 (нула две две нула четири седем) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 3.001 дка (три 
точка нула нула едно) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 266003 - дървопроизводствена площ на МЗГ 
– ДЛ / ДДС; № 243011 - дървопроизводствена площ на Христо Василев Христов и др.; 
№ 000233 - полски път на община Елена; № 002239 - канал на Държавата – МОСВ; № 
022031 - нива на наследниците на Стефан Савов Иванов и др., актуван с АОС № 578 / 
07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 14, том ІІІ.; 



1.4. Имот № 131040 (едно три едно нула четири нула) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 1.272 (едно 
точка две седем две) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 131014 – нива на Петър Николов Петров; № 
002203 – полски път на община Елена; № 131035 – полски път на община Елена; № 
131015 – нива на Велика Димитрова Георгиева, актуван с АОС № 596 / 29.12.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 2, том І.; 

1.5. Имот № 130035 (едно три нула нула три пет) в землището на с. Буйновци, община 
Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 1.530 (едно точка пет три 
нула) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 002203 – полски път на община Елена; № 
130045 – изоставена нива на наследниците на Димитър Иванов Каръмов; № 266003 – 
дървопроизводствена площ на МЗГ – ДЛ / ДДС; № 130033 – изоставена нива на 
наследниците на Стефан Савов Иванов и др., актуван с АОС № 597 / 29.12.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 3, том І.; 

1.6. Имот № 022046 (нула две две нула четири шест)  в землището на с. Буйновци, общ. 
Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 1.136 (едно точка едно 
три шест) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: осма, при граници: № 103150 – гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ; № 022015 – нива на наследниците на Стефан Савов Иванов и др.; № 022011 – 
нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 002240 – населено място - с. Кожлювци; № 002281 
– местен път на община Елена, актуван с АОС № 598 / 29.12.2011 г., вписан в Служба 
по вписванията при РС – гр. Елена под № 4, том І.; 

1.7. Имот № 102014 (едно нула две нула едно четири) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 0.195 (нула 
точка едно девет пет) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, при граници: № 102013 – изоставена нива на 
„Йосини” ЕООД; № 000799 – полски път на община Елена; № 102030 – изоставена нива 
на Държавен поземлен фонд; № 002239 – канал на Държавата – МОСВ, актуван с АОС 
№ 599 / 29.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 5, том 
І.; 

1.8. Имот № 131027 (едно три едно нула две седем) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 4.800 (четири 
точка осем нула нула) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, при граници: № 131153 – гора в земеделски земи 
на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 131029 – полски път на община Елена; № 002230 – 
залесена територия на МЗГ – ДЛ / ДДС; № 131026 – изоставена нива на „Йосини” 
ЕООД, актуван с АОС № 600 / 29.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 6, том І.; 

1.9. Имот № 131028 (едно три едно нула две осем) в землището на с. Буйновци, община 
Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 1.428 (едно точка четири 
две осем) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 131034 – полски път на община Елена; № 
131012 – изоставена нива на наследниците на Стефан Стефанов Меразчиев; № 002201 – 
залесена територия на МЗГ – ДЛ / ДДС,  актуван с АОС № 601 / 29.12.2011 г., вписан в 
Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 7, том І.; 

1.10. Имот № 131002 (едно три едно нула нула две) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 0.751 (нула 
точка седем пет едно) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, при граници: № 131001 - изоставена нива на Елена 
Иванова Ножаров;, № 131153 – гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 
131026 – изоставена нива на „Йосини” ЕООД; № 002230 – залесена територия на МЗГ – 
ДЛ / ДДС; № 131018 - полски път на община Елена; № 001050 - полски път на община 



Елена, актуван с АОС № 602 / 29.12.2011 г. вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 8, том І.; 

1.11. Имот № 131010 (едно три едно нула едно нула) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 0.866 (нула 
точка осем шест шест) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 131009 - нива на „Йосини” ЕООД; № 002203 
– полски път на община Елена; № 131032 - полски път на община Елена, № 131008 – 
нива на наследниците на Стефан Савов Станев, актуван с АОС № 603 / 29.12.2011 г. 
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 9, том І.; 

1.12. Имот № 103014 (едно нула три нула едно четири) в землището на с. Буйновци, 
община Елена с ЕКАТТЕ 06896 (нула шест осем девет шест) с площ от 0.340 (нула 
точка три четири нула) дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, при граници: № 103100 -полски път на община Елена; № 
103015 – нива на „Йосини” ЕООД; № 103007 – нива на „Йосини” ЕООД, актуван с АОС 
№ 604 / 29.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 10, 
том І.; 

1.13. Имот № 302026 (три нула две нула две шест), в землището на с. Тодювци, община 
Елена с ЕКАТТЕ 72607 (седем две шест нула седем) с площ от 0.998 (нула точка девет 
девет осем) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, при граници: № 302012 – изоставена нива на наследниците 
на Райка Иванова Казакова, № 302011 – изоставена нива на Иванка Йорданова Попова, 
№ 302010 – изоставена нива на Васил Стоянов Зърков, № 302027 – изоставена нива на 
Йордан Петков Иванов, № 302025 – изоставена нива на наследниците на Костадин 
Стойков Василев, № 302013 – изоставена нива на Йордан Петков Иванов, актуван с 
АОС № 593 / 10.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под 
№105, том V.; 

2.Утвърждава начални тръжни цени за имотите по т.1, както следва: 
2.1 Имот № 022044, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 2.651 дка – 580,00 

(петстотин и осемдесет лева); 
2.2. Имот №022052, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 0,113 дка  –     20, 00 

(двадесет лева); 
2.3. Имот № 022047, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 3, 001 дка  – 660,00 

(шестстотин и шейсет лева); 
2.4.Имот №131040, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 1,272 дка – 280,00 

(двеста и осемдесет лева); 
2.5. Имот № 130035, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 1,530 дка – 340,00 

(триста и четиридесет лева); 
2.6. Имот № 022046, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 1,136 дка – 250,00 

(двеста и петдесет лева); 
2.7. Имот № 102014,  землище с. Буйновци, община Елена с площ от 0,195 дка – 40,00 

(четиридесет лева); 
2.8. Имот №131027, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 4,8 дка – 1060,00 

(хиляда и шейсет лева); 
2.9. Имот № 131028, землище с.Буйновци, община Елена с площ от 1,428 дка – 310,00 

(триста и десет лева); 
2.10. Имот № 131002, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 0,751 дка - 170,00 

(сто и седемдесет лева); 
2.11. Имот №131010, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 0,866 дка – 190,00 

(сто и деветдесет лева); 
2.12. Имот №103014, землище с. Буйновци, община Елена с площ от 0, 340 дка – 70,00 

(седемдесет и два лева); 
2.13. Имот № 302026, землище с. Тодювци, община Елена с площ от 0,998 дка – 220,00 

(двеста и двадесет лева); 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


