
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg

 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 86/27.06.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 7/27.06.2012 г. 
 
 

Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на Закона за 
общинската собственост“ 
 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общинско 
имущество за 2012 г., приета с Решение № 16 / 17.02.2012 г. на Общински съвет – 
Елена в част „Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост“ 
следните имоти, общинска собственост: 

1.1. Имот № 026016, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена, 
местност „Чукара”, с площ от 1.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: имот № 026009 – нива на 
наследниците на Тодор Димитров Димитров, имот № 026005 – изоставена нива на земи 
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 026014 – изоставена нива на наследниците на Стоян Савов 
Иванов, имот № 026010 – нива на наследниците на Иван Иванов Влахов,  актуван с 
АОС № 613 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 
193, том ІІ на 10.05.2012 г. 

1.2. Имот № 026005, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена, 
местност „Чукара”, с площ от 0.714 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 
026009 – нива на наследниците на Тодор Димитров Димитров, имот № 026006 – полски 
път на община Елена, имот № 026004 – изоставена нива на Държавен поземлен фонд, 
имот № 026014 – изоставена нива на наследниците на Стоян Савов Иванов, имот № 
026016 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 614 / 07.05.2012 г., вписан 
в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 194, том ІІ на 10.05.2012 г.; 

1.3. Имот № 025019, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена, 
местност „Брижикова оградня”, с площ от 4.012 дка., начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста (3.887) дка. и 
четвърта (0.125) дка., при граници на имота: имот № 025020 – изоставена нива на 



наследниците на Петър Иванов Момев, имот № 025018 – изоставена нива на 
наследниците на Тодор Драганов Плачев, имот № 025037 – храсти на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, имот № 025036 - полски път на община Елена, актуван с АОС № 615 / 
07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 195, том ІІ на 
10.05.2012 г.; 

1.4. Имот № 025022, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена, 
местност „Брижикова оградня”, с площ от 2.000 дка., начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници на 
имота: имот № 025020 – изоставена нива на наследниците на Петър Иванов Момев, 
имот № 025018 – изоставена нива на наследниците на Тодор Драганов Плачев, имот № 
025037 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 025036 - полски път на община 
Елена, актуван с АОС № 616 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 196, том ІІ на 10.05.2012 г.; 

1.5. Имот № 041004, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, 
местност „Лъкито”, с площ от 0.100 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041005 – нива 
на наследниците на Христо Йорданов Цонев, имот № 000402 – друга селскостопанска 
територия на община Елена, имот № 041003 – нива на наследниците на Христо 
Николов Кожухаров, имот № 000891 - полски път на община Елена, актуван с АОС № 
617 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 197, том 
ІІ на 10.05.2012 г.; 

1.6. Имот № 041001, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, 
местност „Лъкито”, с площ от 0.200 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041002 – нива 
на наследниците на Тодор Мартинов Стоянов, имот № 000891 – полски път на община 
Елена, актуван с АОС № 620 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 200, том ІІ на 10.05.2012 г.; 

1.7. Имот № 012016, находящ се в землището на с.Марян, община Елена, 
местност „Лъката”, с площ от 0.634 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: имот № 012019 – храсти 
на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 012010 – нива на наследниците на Бойка Янкова 
Раднева и др., имот № 012011 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот № 012015 – нива 
на наследниците на Христо Йорданов Цонев, имот № 012020 – нива на Краси Цветков 
Кръстев, имот № 000789 – полски път на община Елена, актуван с АОС № 621 / 
07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 1, том ІІІ на 
10.05.2012 г.; 

1.8. Имот № 177011, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, 
местност „Юрта”, с площ от 30.993 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 012019 – храсти 
на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 012010 – нива на наследниците на Бойка Янкова 
Раднева и др., имот № 012011 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот № 012015 – нива 
на наследниците на Христо Йорданов Цонев, имот № 012020 – нива на Краси Цветков 
Кръстев, имот № 000789 – полски път на община Елена, актуван с АОС № 622 / 
07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 2, том ІІІ на 
10.05.2012 г.; 

 



1.9. Имот № 177010, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, 
местност „Юрта”, с площ от 5.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 001907 – залесена 
територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 177010 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 
№ 001622 – полски път на община Елена, имот № 001623 – гора в земеделски земи на 
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 177012 – нива на земи по чл. 19 от ЗСП, актуван с 
АОС № 623 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 
3, том ІІІ на 10.05.2012 г.; 

1.10. Имот № 177012, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, 
местност „Юрта”, с площ от 8.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 001907 – залесена 
територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 177001 – нива на наследниците на Йордан 
Минчев Недев, имот № 001622 – полски път на община Елена, имот № 177011 – нива 
на  земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 624 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по 
вписванията при РС – гр. Елена под № 4, том ІІІ на 10.05.2012 г.; 

1.11. Имот № 213032, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, 
местност „Дойновското”, с площ от 7.268 дка., начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот 
№ 213041 – полски път на община Елена, имот № 213021 – дървообработка на Стоян 
Иванов Стоянов и др., имот № 213042 – полски път на община Елена, имот № 213041 – 
полски път на община Елена, имот № 213023 – стопански двор на Държавен поземлен 
фонд  - МЗХ, имот№ 213041 -  полски път на община Елена, имот № 213022 – 
стопански двор на Държавен поземлен фонд  - МЗХ, актуван с АОС № 630 / 01.06.2012 
г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 89, том ІІІ на 05.06.2012 
г.; 

1.12. Имот № 070006, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена, 
местност „Баира”, с площ от 5.433 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: №070009 – 
изоставена нива на наследниците на Пена Николова Григорова, №000558 – гора в 
земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, №070016 – изоставена нива на 
наследниците на Пена Николова Григорова, № 000557 – полигон на населено място 
Дере махала, № 000739 – полски път на община Елена, № 073043 – изоставена нива на 
наследниците на Янаки Тасков Аначков, № 000546 - гора в земеделски земи на земи по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, №070007 – изоставена нива на наследниците на Таско Яначков 
Тасков, № 070004 – изоставена нива на наследниците на Таско Яначков Тасков, актуван 
с АОС № 583 / 14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 
95, том ІІІ на 14.07.2011 г.;  

1.13. Имот № 032017, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена, 
местност „Дере чаир”, с площ от 2.081 дка., начин на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 032019 – нива на 
Иван Иванов Стойков, № 032010 – нива на Димитър Стефанов Карачоров, № 000239 – 
залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, № 032023 – полски път на община Елена, № 
032016 – нива на наследниците на Йордан Андонов Станоев, актуван с АОС № 582 / 
14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 94, том ІІІ на 
14.07.2011 г.;  

1.14. Имот № 016013, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена, 
местност „Екенлика”, с площ от 2.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 016012 – нива на 



наследниците на Хабибе Реджебова Ибширова, № 016020 – полски път на община 
Елена, № 016014 – нива на наследниците на Йордан Николов Сирмов, актуван с АОС 
№ 586 / 14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 98, 
том ІІІ на 14.07.2011 г.;  

1.15. Имот № 041030, находящ се в землището на с. Каменари, община Елена, 
местност „Екенлика”, с площ от 21.001 дка., начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 
041100 –полски път на община Елена, № 000079 – полски път на община Елена, № 
041046 – изоставена нива на наследниците  на Симеон Йорданов Денев , № 041031 – 
изоставена нива на наследниците на Мартин Стефанов Мартинов;, актуван с АОС № 
585 / 14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 97, том 
ІІІ на 14.07.2011 г.;  

1.16. Имот № 041023, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, 
местност „Лъкито”, с площ от 0.358 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория 
на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041024 – 
пасище мера на ЕТ „Дони – Светослав Донев“, имот № 000117 – общински път на 
община Елена, имот № 000109 – вътрешна река на Държавата – МОСВ, актуван с АОС 
№ 618 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 198, 
том ІІ на 10.05.2012 г.;  

1.17. Имот № 041022, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, 
местност „Лъкито”, с площ от 0.238 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория 
на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 000117 – 
общински път на община Елена, имот № 000146 – полски път на община Елена, имот № 
041021 – пасище мера на Иван Дянков Иванов и др., актуван с АОС № 619 / 07.05.2012 
г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 199 , том ІІ на 10.05.2012 
г.;  

1.18. Имот № 072522, находящ се в землището на с. Палици, община Елена, 
местност „Коминя”, с площ от 2.093 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: № 072521 – нива на 
наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072510 – нива на наследниците на 
Станчо Стоянов Бозаджиев и др., № 072509 – нива на наследниците на Графица 
Иванова Михалева, № 000074 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000985 – 
полски път на община Елена, № 072523 – нива на наследниците на Донка Йорданова 
Тонкова, № 000717 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ., актуван с АОС № 606 / 
30.01.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 66 , том І на 
31.01.2012 г.;  

1.19. Имот № 000071, находящ се в землището на с. Палици, община Елена, 
местност „Коминя”, с площ от 1.996 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория 
на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 000533 – полски път 
на община Елена, № 072517 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 072518 – нива на 
наследниците на Графица Иванова Михалева, № 072519 – нива на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, № 072520 – нива на наследниците на Сава Стоянов Вачев, № 072523 – нива на 
наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 225008 – залесена територия на МЗГ-
ДЛ/ДДС, № 225007 – просека на МЗГ-ДЛ/ДДС, актуван с АОС № 607 / 30.01.2012 г., 
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 67, том І на 31.01.2012 г.;  

1.20. Имот № 072519, находящ се в землището на с. Палици, община Елена, 
местност „Коминя”, с площ от 2.110 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма (2.039) дка. и шеста (0.071) дка., при граници на 



имота: № 000071 – храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 072518 – нива на 
наследниците на Графица Иванова Михалева, № 072516 – нива на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, № 072515 – нива на наследниците на Тодор Николов Тонков, № 072514 – нива 
на наследниците на Иван Илиев Вачев, № 072513 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 
072521 – нива на наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072520 – нива на 
наследниците на Сава Стоянов Вачев , актуван с АОС № 608 / 30.01.2012 г., вписан в 
Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 68 , том І на 31.01.2012 г.;  

1.21. Имот № 000717, находящ се в землището на с. Палици, община Елена, 
местност „Коминя”, с площ от 0.356 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория 
на земята при неполивни условия: осма (0.304) дка. и шеста (0.052) дка., при граници на 
имота: № 072523 – нива на наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072520 – 
нива на наследниците на Сава Стоянов Вачев, № 072522 – нива на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 609 / 30.01.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 69, том І на 31.01.2012 г.;  

1.22.  ПИ с идентификатор 02169.351.76 с площ от  163 кв.м., ведно с 
построената в него едноетажна сграда със застроена площ от 163 кв. м., с 
предназначение: сграда за обществено хранене, находяща се в с. Бадевци, община 
Елена, актувана с АОС № 591 / 08.09.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – 
гр. Елена под № 79, т. ІV на 09.09.2011 г. 

1.23. ПИ с идентификатор 10598.208.14 с площ от 248 кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен 
имот за жилищни нужди, находящ се в с. Велювци, община Елена, актуван с АОС № 
594 / 21.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 158, т. V 
на 22.11.2011 г. 

1.24. Застроен УПИ ІІ-791 в кв. 114 по плана на гр. Елена, с площ от 451 кв.м., 
върху който е построена жилищна сграда, актуван с АОС № 373 / 27.01.2004 г., вписан 
в служба по вписванията под № 112, т. І на 26.01.2005 г.. 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


