
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 9  

 

Днес 24 юли 2014 г. от 14:15 часа в Голямата зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като 

отсъства д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, арх.Красимир 

Попов – главен архитект на общината, г-жа Зоя Василева – главен експерт „ОСКП”,          

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици,  

г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов кметски 

наместник с.Ил.рът, г-н Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци, г-жа Катя 

Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци, г-н Стефан Котуков – кметски наместник 

с.Буйновци. От Управителите на търговски дружества присъства г-н Иван Иванов – 

управител на „Елена автотранспорт“ЕООД. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 

констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

                                                                                                           Вн.:Председател ОбС  

3. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинската администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Концепция за пространствено развитие на 

община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014 – 2020 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно обявяване на имоти (земеделски земи в землището на 

с.Бойковци) за частна общинска собственост. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.07.2014 г. 

 

 2 

8. Предложение относно откриване процедура за продажба на имоти, частна 

общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на 

гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация  и комисия 

за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране 

за изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училищата от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните училища в Република България за учебната 2014 / 2015 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с 

дължина на трасето 245 л.м.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 

л.м.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV 

на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и 

въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост 

на община Елена.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по 

КВС на землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

19. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с 

НТП „Полски път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с 

№№ 103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот 

от „Полски път“ в „Местен път“. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
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Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

                                                                                                           Вн.:Председател ОбС  

3. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинската администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Концепция за пространствено развитие на 

община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014 – 2020 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно обявяване на имоти (земеделски земи в землището на 

с.Бойковци) за частна общинска собственост. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно откриване процедура за продажба на имоти, частна 

общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на 

гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация  и комисия 

за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране 

за изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.07.2014 г. 

 

 4 

13. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училищата от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните училища в Република България за учебната 2014 / 2015 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с 

дължина на трасето 245 л.м.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 

л.м.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV 

на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и 

въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост 

на община Елена.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по 

КВС на землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

19. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с 

НТП „Полски път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с 

№№ 103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот 

от „Полски път“ в „Местен път“. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг в община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг в община Елена, като уточни, че в Закона за общинския дълг е 

регламентирано, че Общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и 

реда за провеждане на обществено обсъждане на предложенията за поемане на общински 

дълг. С оглед яснота и систематичност в предлагания проект за Наредба са пренесени 

голяма част от законовите текстове. Целта на Наредбата е да регламентира цялостния 

процес по поемане на дългосрочен общински дълг, включително да се определят реда и 

начина на организиране и провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на 

дългосрочен общински дълг, както и да се информира местната общност относно 

същността на проектите и да й се даде възможност да участва във вземането на важни за 

Общината решения. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 
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разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг в община Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и 

управление на общински дълг в община Елена 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг в община Елена. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., като уточни, че за 

отчетния период са проведени 8 заседания - 6 редовни, 1 тържествено и 1 извънредно, в 

които редовно са вземали участие кмета на община Елена, като основен вносител на 

предложенията, заместник-кмета на общината, секретаря на общината, директори на 

дирекции, експерти в общинска администрация, кметове на кметства и кметски 

наместници. Взетите от Общински съвет – Елена решения са 73. За разглеждане в 

заседанията на Общинският съвет са внесени 65 предложения. Преобладаващите 

предложения, които са обсъждани на заседанията на Общинският съвет са свързани с 

управление и разпореждане с общинско имущество, отдаване под наем на обекти 

общинска собственост, продажби на общински имоти, промяна на ОУП. В дейността си 

Общинският съвет се е стремял да усъвършенства нормативната база с внасяне на наредби 

и актуализация на съществуващите, вземане на решение за кандидатстване в различни 

европейски и национални програми, подкрепа на местния бизнес и жителите на общината 

при решаване на техните проблеми. Във връзка с упражнявания контрол, Областният 

управител е върнал за ново обсъждане Решение № 26/06.03.2014 г. и Решение № 27 / 

06.03.2014 година, като незаконосъобразни. Всеки акт на Общинският съвет се поставя на 

определеното за целта място в сградата на общината и се публикува в сайта на Общината. 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация протоколите от заседанията и материалите към тях се изпращат в 

7-дневен срок на Областния управител, в същия срок се изпращат на Районната 

прокуратура за общ надзор и Кмета на общината за изпълнение. Актовете на Общинският 

съвет се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от Закона. Основната 
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дейност на Общинският съвет се извършва в постоянните комисии. Всички заседания на 

комисиите са протичали в добра атмосфера, с активното участие на всички съветници и 

компетентните разяснения на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на 

общината г-н Йордан Димитров, специалисти от общинска администрация. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за 

периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., като го подкрепят с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 
 

На основание чл.21, ал.2, чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  за 

периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  за 

периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г., като уточни, че за периода от 

01.01.2014 до 30.06.2014 г. Общински съвет - Елена е приел 73 решения.  Тринадесет от 

тях са за сведение и/или спрямо тях не следва да се предприемат по-нататъшни действия 

от страна на общинската администрация, поради което същите са посочени като 
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неподлежащи на изпълнение в контекста на отчета. Останалите 60 се разпределят по 

статус на изпълнение както следва: 

- изпълнени:    37 

- в процес на изпълнение:  17 

- предстоящи за изпълнение:    3 

- отложени и отменени:    3 

- частично изпълнени:  няма 

- в процес на изчакване:  няма 

- неизпълнени:     няма 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г., като го подкрепят с 5 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена 

от общинската администрация за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена за периода 

01.01.2014 - 30.06.201 г. съгласно Приложение № 1. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна накратко присъстващите с 

предложението за приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена, 

след което помоли арх.Търсанков да внесе допълнителни пояснения. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

арх.Йордан Търсанков - Елена е сред малкото общини, които вече имат концепция за 

пространствено развитие, разработена паралелно с общинския план за развитие за 

следващия програмен период 2014 – 2020 година. Според разработката Елена не може да 

очаква бурно икономическо развитие на база промишленост, но е в изключително 

благоприятно положение по отношение развитието на туризма, отдиха и други 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.07.2014 г. 

 

 8 

специфични дейности – все предимства, които могат да се използват за нейния 

просперитет през следващите години. Концепцията за пространствено развитие показва 

наличието на сериозен проблем с демографското състояние на общината. Очаква се през 

2020 година 94 населени места да са с население до 10 души, което означава, че ще има 

трансформация в характера на тези селища. Структурирайки общината по функционални 

признаци, се очертават пет зони: горска, земеделска, туристическа, бизнес и атракционна 

зона. Във всяка една от петте зони са разписани мерките и политиките, които трябва да се 

предприемат, за да се постигнат целите на тази стратегия за балансирано, хармонично и 

устойчиво развитие на територията. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена, 

като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Концепция за пространствено развитие на 

община Елена: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на  чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

Приема Концепция за пространствено развитие на община Елена 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

ОПР на община Елена 2014 – 2020 година. 

Залата напускат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

ОПР на община Елена 2014 – 2020 година. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

ОПР на община Елена 2014 – 2020 година, като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- 
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няма, „въздържали се”- 1. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014 – 2020 година: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на ОПР на община Елена 2014-2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението 

на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 година. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци) за частна общинска 

собственост.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци) за частна общинска 

собственост, като уточни, че имотите са актувани като публична общинска собственост 

съгласно издадените от Общинска служба „Земеделие” гр. Елена скици. Става дума за 

маломерни имоти, обградени от всички страни от имот № 027023 по плана на 

земеразделяне на землището на с. Бойковци. При проверка на терен от комисия, съставена 

от служители на общината е установено, че в действителност имотите представляват 

слогове, в които има по няколко изсъхнали сливови дървета и тръни. Няма възможност за 

отдаването им под наем, тъй като достъпът до тях е възможен единствено през частния 

имот № 027023. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за обявяване на имоти (земеделски 

земи в землището на с.Бойковци) за частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за обявяване на имоти (земеделски земи в землището 

на с.Бойковци) за частна общинска собственост: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
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2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с. Бойковци) за 

частна общинска собственост  

 

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

местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост следните имоти:  

1.1. Имот № 000156 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164, с площ от 0.743 дка. 

Начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 

027023 – изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗЗ, № 000153 – гора в земеделски 

земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 027023 – изоставена нива на „МАРИМАР - БГ” 

ЕООД. Актуван е с АОС № 847/26.02.2014 г. – публична, вписан в Служба по 

вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 251, акт № 135, том І; 

1.2. Имот № 000158 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164, с площ от 0.559 дка. 

Начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 

027023 – изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 

848/26.02.2014 г. – публична, вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 

04.03.2014 под № 252, акт № 136, том І ; 

1.3. Имот № 000159 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.369 дка. 

с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: № 

027023 – изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 

849/26.02.2014 г. – публична вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 

04.03.2014 под № 253, акт № 137, том І ; 
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1.4. Имот № 000157 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.580 дка. 

с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: 

027023 – изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 

850/27.02.2014 г. – публична вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 

04.03.2014 под № 254, акт № 138, том І ; 

1.5. Имот № 000160 в землището на с. Бойковци с ЕКАТТЕ 05164 с площ от 0.382 дка. 

с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя. Граници на имота: 

изоставена нива на „МАРИМАР – БГ” ЕООД. Актуван е с АОС № 851/26.02.2014 г. – 

публична, вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 04.03.2014 под № 255, акт 

№ 139, том І. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприеме необходимите действия за отписване 

на горепосочените имоти от актовите книги за публична общинска собственост и да 

състави съответните актове за частна общинска собственост. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за  

промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Елена през 2014 година. 

Залата напускат общинските съветници г-жа Росинка Георгиева и г-н Йордан 

Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Елена през 2014 година, като уточни, че програмата е отворен документ, който 

може да се актуализира през годината в зависимост от настъпили промени в пазара на 

собствеността, проявен инвеститорски интерес и други събития. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за промени в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 

година, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за промени в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
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11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена през 2014 година. 
 

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

местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и 

чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

Променя Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена през 2014 г., както следва: 

1. Допълва в раздел Б „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“ 

следните недвижими имоти, представляващи маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд с площ до 10 дка, частна общинска собственост: 

1.1. ИМОТ № 087158 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТЕЛ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

38861, местност „Селимовско” с площ от 0.193 дка., начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: 

№ 087156 – ливада насл. на Стефан Христов Коев и др., № 087157 – ливада на 

Гутю Петров Гутев, № 001602 – др. селскостопанска територия на община 

Елена, № 087001 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 

566/12.05.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 

30.05.2011 г. под № 166, том ІІ; 

1.2. ИМОТ № 218001  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕБРОВО, община Елена с 

ЕКАТТЕ 03054, м. "Могилата", с площ от 1.931 дка., категория на земята при 

неполивни условия: VІІІ - 1.158 дка., VІ - 0.773 дка., начин на трайно ползване: 

изоставена нива. Граници на имота: № 000386 – полски път на Община Елена; 

№ 000406 – населено място на с. Черни дял; № 218002 – изоставена нива на 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 218005 – изоставена нива на насл. на Стефана 

Михалева Иванова, актуван с АОС 812/11.12, вписан в Служба по вписвания 

при РС – гр. Елена на 20.12.2013 г. под № 189, том 22; 

1.3. ИМОТ № 218002 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕБРОВО, община Елена с 

ЕКАТТЕ 03054, м. "Могилата", с площ от 2.549 дка., категория на земята при 

неполивни условия: VІІІ - 2.194 дка., VІ - 0.355 дка., начин на трайно ползване: 
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изоставена нива. Граници на имота: № 218001 - изоставена нива на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ; № 000406 - населено място на с. Черни дял; № 000409 - местен път 

на Община Елена; № 218004 - изоставена нива на Община Елена, актуван с 

АОС 813/11.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 

20.12.2013 г. под № 190, том 22; 

1.4. ИМОТ № 218003 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕБРОВО, община Елена с 

ЕКАТТЕ 03054, м. "Могилата", с площ от 2.265 дка., категория на земята при 

неполивни условия: VІІІ, начин на трайно ползване: изоставена нива. 

Граници на имота: № 218004 – изоставена нива на Община Елена; № 000409 – 

местен път на Община Елена, актуван с АОС 814/11.12.2013 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 20.12.2013 г. под № 191, том 22; 

1.5. ИМОТ № 147047 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТЕЕ 27190 

местност, "Моравата", с площ от 4.635 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: № 

147045 - нива на насл. на Иваничка Йорданова Горбанова; № 001546 - път IV 

клас на община Елена; № 001550 - път IV клас на община Елена; № 001560 - 

вътрешна река на Държавата - МОСВ; № 147004 - нива на насл. на Кънчо 

Иванов Кънчев, актуван с АОС 881/26.05.2014 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. акт № 143, том 3; 

1.6. ИМОТ № 183004 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, 

местност "Косилка", с площ от 0.800 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 

183005 - нива на насл. на Петко Райков Петков; № 001748 – гора в зем.земи на 

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; № 183003 – нива на Владко Илиев Стоянов; № 001752 

– полски път на община Елена, актуван с АОС 882/26.05.2014 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. – акт № 144, том 3; 

1.7. ИМОТ № 183001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, 

местност "Косилка", с площ от 1.249 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 

001799 – път III клас на Държавата; № 001130 – път III клас на Държавата; № 

001748 – гора в зем. земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван е с АОС 

880/26.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 

27.05.2014 г. акт № 142, том 3; 

1.8. ИМОТ № 145055 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 

местност "Новия кладенец", с площ от 2.718 дка. Начин на тройно ползване: 

овощна градина. Категория на земята при неполивни условия: четвърта. 

Граници на имота: № 000102 – полски път на община Елена; № 145062 – нива 

на Диана Христова Попчева; № 145063 – нива на Недко Иванов Йорданов; № 

145053 – пасище, мера на Ганка Минчева Атанасова и др.; № 145060 – овощна 

градина на насл. на Стоян Минчев Петков и др., актуван с АОС 879/23.05.2014 

г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. акт № 

141, том 3; 

1.9. ИМОТ № 065486 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с 

ЕКАТТЕ 47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.407 дка. Начин на 
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трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: 

четвърта. Граници на имота: № 000600 – населено място на с. Марян; № 

065285 – нива на насл. на Иван Тодоров Бояджиев, актуван с АОС 

886/28.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 

29.05.2014 г. акт № 166, том 3; 

1.10. ИМОТ № 065487 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с 

ЕКАТТЕ 47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.134 дка. Начин на 

трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: 

четвърта. Граници на имота: № 000600 - населено място на с. Марян; № 065284 

- нива на насл. на Христо Иванов Раднев, актуван с АОС 887/28.05.2014 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС гр. Елена, на 29.05.2014 г. акт № 167, 

том 3; 

1.11. ИМОТ № 104058 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 

местност "Русинка", с площ от 0.068 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: № 

000620 - населено място на махала Долни Чукани; № 104059 - нива на земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 104061 - нива на насл. на Йордан Иванов Гайдаров, 

актуван с 872/13.05.2014, вписан в Служба по вписвания при РС гр. Елена на 

15.05.2014 г. под № 42, том 3; 

1.12. ИМОТ № 014110 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 

местност "В махалата-Балуци", с площ от 0.676 дка. Начин на трайно 

ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Граници 

на имота: № 000176 - населено място на с. Балуци; № 001387 - полски път на 

община Елена, актуван с АОС 858//12.05.2014 г., вписана в Служба по 

вписвания при РС гр. Елена на 15.05.2014 г. под № 28, том 3; 

1.13. ИМОТ № 073011 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 

местност "Салмисанка", с площ от 2.500 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: шеста - 0.823 дка и седма - 1.677 

дка. Граници на имота: № 000056 – полски път на община Елена; № 073012 – 

нива на насл. на Стояна Стоянова Тодорова; № 073356 – гора в зем. земи на 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 856/12.05.2014 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС гр. Елена на 15.05.2014 г. под № 26, том 3;  

2. Заличава от раздел Б „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“,  

подраздел „Обекти за продажба по реда на ЗПСК“, следния недвижим имот: 

Магазин-аперитив - източен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул. 

„Васил Левски” № 32-36 в гр. Елена – АОС № 89 / 26.08.1996 г. 

3. Включва в раздел А „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем“ недвижимия имот, описан в т.2 от настоящото решение. 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски 

земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, 

с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, 

тръжни условия, тръжна документация  и комисия за провеждане на търга. 
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В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника.     

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски 

земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, 

с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, 

тръжни условия, тръжна документация  и комисия за провеждане на търга, като уточни, че 

са включени 42 имота. Всички те са маломерни, с площ под 10 дка, голяма част от тях са 

съседни на имоти на заявители, и като цяло, не са имоти, които биха могли да носят 

значими приходи за общината. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване процедура за 

продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския 

поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, 

с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга, като го подкрепя с 4 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 общински съветника. 

На основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, г-н 

Йордан Йорданов не участва в гласуването. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за откриване процедура за продажба на имоти, частна 

общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на 

гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация  и комисия 

за провеждане на търга: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ Не участва в гласуването 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост 

(земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр. Елена, с. Беброво, 

с. Буйновци, с. Блъсковци, с. Костел, с. Марян и с. Яковци; утвърждаване на начални 

тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.39, ал.1; чл.59, ал.1, т.3 и чл.60, ал.ал.1-6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Общински съвет - 

Елена  

Р Е Ш И: 

1. Обявява присъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти: 

1.1. ИМОТ № 022009  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Начев трап" с площ от 0.809 дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

022015 - нива на насл. на Стефан Савов Иванов и др.; имот № 022050 - нива на 

"ЙОСИНИ" ЕООД и др.; имот № 001501 - дере на Община Елена; имот № 022014 - 

нива на "ЙОСИНИ" ЕООД, актуван с АОС 795/17.07.2013 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС – гр. Елена на 24.07.2013 г. под № 115, том ХІ; 

1.2. ИМОТ № 022048  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.610 дка., начин на трайно ползване: изоставена 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

002240 - населено място на с. Кожлювци, имот № 000799 -  полски път на община 

Елена, имот № 022021 - нива на Велика Димитрова Георгиева, актуван с АОС 

595/29.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена на 05.01.2012  г. 

под № 1, том І; 

1.3. ИМОТ № 022100  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.251 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

022026 - нива на насл. на Христо Георгиев Христов и др., имот № 002239 - канал на 

Държавата - МОСВ, имот № 022025 - нива на Ана Василева Митева, имот № 022101 - 

храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 266003 - дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ-

ДДС,актуван с АОС 575/07.06.2011 г.,  вписан в Служба по вписванията при РС – гр. 

Елена на 17.06.2011 г. под № 10, том ІІІ; 

1.4. ИМОТ № 022101 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.786 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

243026 - дървопроизв. пл. на насл. на Иван Хараламов Калчев, имот № 266003 - 

дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 022100 - храсти на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, имот № 022025 - нива на Ана Василева Митева, имот № 022043 - нива на 
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"ЙОСИНИ" ЕООД, актуван с АОС 574/07.06.2011 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС – гр. Елена на 17.06.2011 г. под № 11, том ІІІ; 

1.5. ИМОТ № 022102 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола",  с площ от 0.897 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

002239 - канал на Държавата - МОСВ, имот № 243025 - дървопроизв. пл. на насл. на 

Никола Савов Вараджаков, имот № 022043 - нива на "ЙОСИНИ" ЕООД, имот № 

022025 - нива на Ана Василева Митева, актуван с АОС 573/06.06.2012 г., вписан в 

Служба по вписванията при РС – гр. Елена на 17.06.2011 г. под № 12, том ІІІ; 

1.6. ИМОТ № 022103  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.547 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

002239 - канал на Държавата - МОСВ, имот № 022024 - нива на насл. на Христо 

Георгиев Христов и др., имот № 022023 - нива на Мариянка Василева Стоянова, 

имот № 022104 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 102013- изоставена нива 

на "ЙОСИНИ" ЕООД, актуван с АОС 572/06.06.2011 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС – гр. Елена на 17.06.2011 г. под № 18, том ІІІ; 

1.7. ИМОТ № 022104  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.314 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

022023 - нива на Мариянка Василева Стоянова, имот № 000799 - полски път на 

община Елена, № 022103 - храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 

570/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 17.06.2011 г. 

под № 16, том ІІІ; 

1.8. ИМОТ № 022105 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.410 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

000799 - полски път на община Елена, имот № 002240 - населено място на с. 

Кожлювци,  имот № 022022 - нива на насл. на Христо Георгиев Христов и др., 

актуван с АОС 571/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена 

на 17.06.2011 г. под № 17, том ІІІ; 

1.9. ИМОТ № 151017 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Късия рът"  с площ от 0.728  дка., местност „Късия рът” с начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: 

осма. Граници на имота: имот № 151018- изоставена нива на насл. на Герга 

Николова Василева; имот № 151019 - полски път на общ. Елена; имот № 151016 - 

изоставена нива на Димитър Иванов Воденичаров; имот № 151020 - изоставена нива 

на Държавен поземлен фонд, актуван с АОС 759/22.03.2013 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС – гр. Елена на 26.04.2013 г. под № 78, том ІІІ; 

1.10. ИМОТ № 145011 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 0.700 дка., местност "Дълбок дол" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма /0.633/, седма 

/0.067/. Граници на имота: имот № 145026 - полски път на общ. Елена; имот № 145010 

- изоставена нива на Държавен поземлен фонд; имот № 001098 - залесена терит. на 
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МЗГ-ДЛ/ДДС;  имот № 145012 - изоставена нива на насл. на Иван Никифоров Титев, 

актуван с АОС 754/22.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена 

на 26.04.2013 г. под № 83, том ІІІ; 

1.11. ИМОТ № 148005  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 с площ от 1.000  дка., местност "Обанова орница" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: имот № 002576 - залесена терит. на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 148016 - изоставена 

нива на насл. на Димитър Йорданов Добрев; имот № 148015 - полски път на общ. 

Елена; имот № 148012 - изоставена нива на насл. на Матея Тодоров Чакалов, 

актуван с АОС 745/21.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена 

на 26.04.2013 г. под № 92, том ІІІ; 

1.12. ИМОТ № 108042 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 1.644 дка., местност "Неюв рът" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

108032 - нива на насл. на Йордана Стоянова Димитрова; имот № 108156 - гора в зем. 

земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 108031 - нива на Станимир Христов Станев 

и др.; имот № 108068 - полски път на общ. Елена, актуван с АОС 747/21.03.2013  г., 

вписан в служба по вписвания на 26.04.2013 г. под № 90, том ІІІ; 

1.13. ИМОТ № 108071  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 с площ от 1.000 дка., местност "Неюв рът" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

108028 - нива на насл. на Димитър Стоянов Ников; имот № 108002 - нива на насл. на 

Стоян Йорданов Докатинов; имот № 108027 - нива на Герга Георгиева Петрова.; 

имот № 108068 - полски път на общ. Елена, актуван с АОС 748/21.03.2013 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 26.04.2013 г. под № 89,  том ІІІ; 

1.14. ИМОТ № 116055  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 2.401 дка., местност "Горуните" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма. Граници на 

имота: имот № 116052 - изоставена нива на Държавен поземлен фонд; имот № 001144 

- полски път на общ. Елена; имот № 116056 - изоставена нива на насл. на Михаил 

Стоянов Христов; имот № 116154 - залесена терит. на МЗГ-ДЛ/ДДС, актуван с АОС 

716/20.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 26.04.2013 г. 

под № 121, том ІІІ; 

1.15. ИМОТ № 103151 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 местност "Начев трап", с площ от 1.123 дка., местност "Начев трап" с начин на 

трайно ползване: храсти, категория на земята при неполивни условия: осма. 

Граници на имота: имот № 022050 - нива на "Йосини" ЕООД и др.; имот № 022004 - 

нива на "Йосини" ЕООД, актуван с АОС 726/21.03.2013 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС – гр. Елена на 26.04.2013 г. акт № 110, том ІІІ; 

1.16.  ИМОТ № 103013 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Начев трап"  с площ от 0.228 дка., начин на трайно ползване: 

храсти, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот 

№ 001130 - местен път на общ. Елена; имот № 103006 - нива на насл. на Сава 

Стефанов Епитропов; имот № 022003 - нива на "Йосини" ЕООД; имот № 022002 - 
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нива на Марин Стефанов Николов; имот № 022001 - нива на Велика Иванова 

Мирчева, актуван с АОС 727/21.03.2013  г., вписан в Служба по вписвания при РС – 

гр. Елена на 26.04.2013 г., акт № 109, том ІІІ; 

1.17. ИМОТ № 129027 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Крачоля", с площ от 0.902 дка., начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: имот № 129020 - изаставена нива на насл. на Невяна Станева Никова; имот № 

243001 - дървопроизв. пл. на Сава Тодоров Вараджаков; имот № 129026 - изоставена 

нива на насл. на Петър Стоянов Обретенов; имот № 129024 - полски път на общ. 

Елена, актуван с АОС 728/21.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. 

Елена на 26.04.2013 г., акт № 108, том ІІІ; 

1.18. ИМОТ № 136030 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, местност "Кусора", общ. 

Елена с ЕКАТТЕ 06896  с площ от 5.256 дка., начин на трайно ползване: изоставена 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

136012 - изоставена нива на Иван Савов Минчев; имот № 001074 - залесена терит. на 

МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 136014 - изоставена нива на Димитър Иванов Йорданов; имот 

№ 136022 - полски път на общ. Елена; имот № 001159 - полски път на общ. Елена, 

актуван с АОС 742/31.03. г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 

26.04.2013 г. акт № 95, том ІІІ; 

1.19. ИМОТ № 156020 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, местност 

"Пролетината", общ. Елена с ЕКАТТЕ 06896 с площ от 0.700 дка., начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: имот № 001177 - полски път на общ. Елена; имот № 156048 - полски път на 

общ. Елена; имот № 001085 - залесена терит. на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 156021 - нива 

на ЕТ "БИО МИРИКЪЛ-НИКОЛИНА Н. - ВЛАЙКОВА", актуван с АОС 

718/20.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 26.04.2013 г. 

акт № 119, том ІІІ; 

1.20. ИМОТ № 096151  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896 с площ от 1.174 дка., местност "Пехчовец". Начин на трайно 

ползване: храсти. Категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: № 001139 - полски път на община Елена, № 096010 - нива на наследници на 

Никола Трифонов Петров, № 096087 - полски път на община Елена., актуван с АОС 

840/10.02.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 11.02.2014 г. 

акт № 77, том 1; 

1.21. ИМОТ № 096160 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896  с площ 0.750 дка., местност "Пехчовец" с начин на трайно ползване: 

храсти. Категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот 

№ 096082 - нива на Николай Емилов Колев, имот № 096047 - нива на насл. на Никола 

Илиев Даудов, имот № 096057 - нива на насл. на Иван Стоянов Ников, имот № 

096049 - нива на насл. на Петко Стефанов Ножаров, актуван с АОС 843/10.02.2014 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 11.02.2014 г. , под № 80, том 1; 

1.22. ИМОТ № 114005 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 0.700 дка., местност "Бабалина" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 
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114023 - нива на Йордана Георгиева Ножарова; имот № 114003 - нива на Христо 

Василев Христов; имот № 114004 - нива на насл. на Кина Иванова Христова; имот № 

114020 - полски път на Община Елена, актуван с АОС 831/12.12.2013 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 27.12.2013 г. под № 26, том 23; 

1.23. ИМОТ № 108155 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896,  местност "Неюв рът" с площ от 0.878 дка. Начин на трайно 

ползване: храсти. Категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: № 108027 - нива на Герга Георгиева Петрова; № 108002 - нива на насл. на 

Стоян Йорданов Докатинов; № 108024 - нива на Красимир Недялков Русев; № 

108068 - полски път на община Елена; № 108026 - нива на насл. на Иван Николов 

Кисьов, актуван с АОС 885/26.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС - гр. 

Елена на 27.05.2014 г. под № 147, том 3; 

1.24. ИМОТ № 087160 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896,  местност "Градището", с площ от 0.710 дка. Начин на трайно 

ползване: храсти. Категория на земята при неполивни условия: седма. Граници на 

имота: имот № 000904 - полски път на община Елена; имот № 088007 - изоставена 

нива на Любен Христов Цонков; имот № 017012 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

имот № 017011 - нива на насл. на Георги Йорданов Калчев, актуван с АОС 

842/10.02.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 11.02.2014 г. 

под № 79, том 1; 

1.25. ИМОТ № 085044  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Пеевец", с площ от 1.089 дка., начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на 

имота: имот № 000961 - полски път на Община Елена, имот № 085042 - изоставена 

нива на ДПФ, имот № 085045 - изоставена нива на Никола Петров Иванов, имот № 

085051 - полски път на Община Елена., актуван с АОС 821/12.12.2013 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 27.12.2013  г. под № 16, том 23; 

1.26. ИМОТ № 038506 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Котушко ливади"  с площ от 4.096 дка., начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

038505 - нива на насл. на Стефан Петков Касъров, имот № 000539 - населено място на 

с. Буйновци, имот № 038507 - нива на насл. на Стефан Петков Касъров, имот № 

000895 - дере на Община Елена, актуван с АОС 823/12.12.2013 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС - гр. Елена на 27.12.2013  г. под № 18, том 23; 

1.27. ИМОТ № 017012 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Градището"  с площ от 1.771  дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: седма. Граници на имота: имот № 

017011 - нива на насл. на Георги Йорданов Калчев; имот № 087160 - храсти на земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 017013 - нива на Иван Стефанов Николов; имот № 

017014 - нива на Йордан Петров Николов; имот № 017032 - изост. нива на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ; имот № 017010 - нива на насл. на Димитър Йорданов Ножаров, актуван 

с АОС 825/12.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 

27.12.2013  г. под № 20, том 23; 
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1.28. ИМОТ № 046002 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Марков кладенец"  с площ от 0.990 дка., начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: имот № 

046006 - полски път на Община Елена, имот № 046005 - нива на насл. на Анна Савова 

Касърова, имот № 046504 - нива на Титю Иванов Петров, имот № 046505 - нива на 

насл. на Георги Йорданов Калчев, имот № 046003 - нива на Йордан Петров Николов, 

актуван с АОС 830/12.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 

27.12.2013  г. под № 25, том 23; 

1.29. ИМОТ № 083412 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛЪСКОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

04460, местност "Янъковото"  с площ от 1.664 дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: имот № 

083413 - нива на Пенка Трифонова Жупунова, имот № 083411 - нива на Даниел 

Георгиев Георгиев, имот № 104005 - дървопроизв. пл. на Димитър Христов Стойков, 

имот № 104019 - дървопроизв. пл. на Йордан Димитров Мъглов, имот № 104003 - 

дървопроизв. пл. на насл. на Иван Иванов Велчев, актуван с АОС 815/11.12.2013 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС - гр. Елена на 20.12.2013  г. под № 192, том 22; 

1.30. ИМОТ № 087158 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТЕЛ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

38861, местност „Селимовско” с площ от 0.193 дка., начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята при неполивни условия: осма. Граници на имота: № 

087156 – ливада насл. на Стефан Христов Коев и др., № 087157 – ливада на Гутю 

Петров Гутев, № 001602 – др. селскостопанска територия на община Елена, № 087001 

– храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 566/12.05.2011 г., вписан в 

Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 30.05.2011 г. под № 166, том ІІ; 

1.31. ИМОТ № 218001  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 

03054, м. "Могилата", с площ от 1.931 дка., категория на земята при неполивни 

условия: VІІІ - 1.158 дка., VІ - 0.773 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива. 

Граници на имота: № 000386 – полски път на Община Елена; № 000406 – населено 

място на с. Черни дял; № 218002 – изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 

218005 – изоставена нива на насл. на Стефана Михалева Иванова, актуван с АОС 

812/11.12, вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 20.12.2013 г. под № 

189, том 22; 

1.32. ИМОТ № 218002 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 

03054, м. "Могилата", с площ от 2.549 дка., категория на земята при неполивни 

условия: VІІІ - 2.194 дка., VІ - 0.355 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива. 

Граници на имота: № 218001 - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000406 

- населено място на с. Черни дял; № 000409 - местен път на Община Елена;  

№ 218004 - изоставена нива на Община Елена, актуван с АОС 813/11.12.2013 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 20.12.2013 г. под № 190, том 22; 

1.33. ИМОТ № 218003 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 

03054, м. "Могилата", с площ от 2.265 дка., категория на земята при неполивни 

условия: VІІІ, начин на трайно ползване: изоставена нива. Граници на имота: № 

218004 – изоставена нива на Община Елена; № 000409 – местен път на Община 

Елена, актуван с АОС 814/11.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. 

Елена на 20.12.2013 г. под № 191, том 22; 
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1.34. ИМОТ № 147047 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТЕЕ 27190 местност, 

"Моравата", с площ от 4.635 дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: № 147045 - нива на насл. 

на Иваничка Йорданова Горбанова; № 001546 - път IV клас на община Елена; № 

001550 - път IV клас на община Елена; № 001560 - вътрешна река на Държавата - 

МОСВ; № 147004 - нива на насл. на Кънчо Иванов Кънчев, актуван с АОС 

881/26.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. 

акт № 143, том 3; 

1.35. ИМОТ № 183004 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, местност 

"Косилка", с площ от 0.800 дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 183005 - нива на 

насл. на Петко Райков Петков; № 001748 – гора в зем.земи на земи по чл.19 от 

ЗСПЗЗ; № 183003 – нива на Владко Илиев Стоянов; № 001752 – полски път на 

община Елена, актуван с АОС 882/26.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при 

РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. – акт № 144, том 3; 

1.36. ИМОТ № 183001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, местност 

"Косилка", с площ от 1.249 дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 001799 – път III клас 

на Държавата; № 001130 – път III клас на Държавата; № 001748 – гора в зем. земи на 

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван е с АОС 880/26.05.2014 г., вписан в Служба по 

вписвания при РС – гр. Елена на 27.05.2014 г. акт № 142, том 3; 

1.37. ИМОТ № 145055 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 местност 

"Новия кладенец", с площ от 2.718 дка. Начин на тройно ползване: овощна градина. 

Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 000102 

– полски път на община Елена; № 145062 – нива на Диана Христова Попчева; № 

145063 – нива на Недко Иванов Йорданов; № 145053 – пасище, мера на Ганка 

Минчева Атанасова и др.; № 145060 – овощна градина на насл. на Стоян Минчев 

Петков и др., актуван с АОС 879/23.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС 

– гр. Елена на 27.05.2014 г. акт № 141, том 3; 

1.38. ИМОТ № 065486 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с ЕКАТТЕ 

47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.407 дка. Начин на трайно ползване: 

нива. Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 

000600 – населено място на с. Марян; № 065285 – нива на насл. на Иван Тодоров 

Бояджиев, актуван с АОС 886/28.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС – 

гр. Елена на 29.05.2014 г. акт № 166, том 3; 

1.39. ИМОТ № 065487 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с ЕКАТТЕ 

47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.134 дка. Начин на трайно ползване: 

нива. Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници на имота: № 

000600 - населено място на с. Марян; № 065284 - нива на насл. на Христо Иванов 

Раднев, актуван с АОС 887/28.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС гр. 

Елена, на 29.05.2014 г. акт № 167, том 3; 

1.40. ИМОТ № 104058 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 местност 

"Русинка", с площ от 0.068 дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: № 000620 - населено място 
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на махала Долни Чукани; № 104059 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 104061 - 

нива на насл. на Йордан Иванов Гайдаров, актуван с 872/13.05.2014, вписан в Служба 

по вписвания при РС гр. Елена на 15.05.2014 г. под № 42, том 3; 

1.41. ИМОТ № 014110 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 местност 

"В махалата-Балуци", с площ от 0.676 дка. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята при неполивни условия: шеста. Граници на имота: № 000176 - 

населено място на с. Балуци; № 001387 - полски път на община Елена, актуван с АОС 

858//12.05.2014 г., вписана в Служба по вписвания при РС гр. Елена на 15.05.2014 г. 

под № 28, том 3; 

1.42. ИМОТ № 073011 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 местност 

"Салмисанка", с площ от 2.500 дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята при неполивни условия: шеста - 0.823 дка и седма - 1.677 дка. Граници на 

имота: № 000056 – полски път на община Елена; № 073012 – нива на насл. на Стояна 

Стоянова Тодорова; № 073356 – гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван 

с АОС 856/12.05.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС гр. Елена на 

15.05.2014 г. под № 26, том 3;  

2. Утвърждава начална тръжна цена за имотите подробно описани в т. 1, както следва: 

2.1. ИМОТ № 022009  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Начев трап" с площ от 0.809 дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 160 (сто и 

шестдесет) лв.; 

2.2. ИМОТ № 022048  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.610 дка., начин на трайно ползване: изоставена 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 120 

(сто и двадесет) лв; 

2.3. ИМОТ № 022100  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.251 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена  50 

(петдесет) лв.; 

2.4. ИМОТ № 022101 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.786 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 160 (сто и 

шестдесет) лв.; 

2.5. ИМОТ № 022102 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола",  с площ от 0.897 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 180 (сто и 

осемдесет) лв.; 

2.6. ИМОТ № 022103  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.547 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 110 (сто и 

десет) лв.; 
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2.7. ИМОТ № 022104  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.314 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 60 

(шестдесет) лв.; 

2.8. ИМОТ № 022105 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Дола"  с площ от 0.410 дка., начин на трайно ползване: храсти, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 80 

(осемдесет) лв.; 

2.9. ИМОТ № 151017 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Късия рът"  с площ от 0.728  дка., местност „Късия рът” с начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма 

– начална тръжна цена 130 (сто и тридесет) лв.;  

2.10. ИМОТ № 145011 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 0.700 дка., местност "Дълбок дол" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма /0.633/, седма 

/0.067/ - начална тръжна цена 140 (сто и четиридесет) лв.; 

2.11. ИМОТ № 148005  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 с площ от 1.000  дка., местност "Обанова орница" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална 

тръжна цена 180 (сто и осемдесет) лв.; 

2.12. ИМОТ № 108042 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 1.644 дка., местност "Неюв рът" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 330 

(триста и тридесет) лв.; 

2.13. ИМОТ № 108071  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 с площ от 1.000 дка., местност "Неюв рът" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 200 

(двеста) лв.; 

2.14. ИМОТ № 116055  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 2.401 дка., местност "Горуните" с начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма – начална 

тръжна цена 530 (петстотин и тридесет) лв.; 

2.15. ИМОТ № 103151 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896 местност "Начев трап", с площ от 1.123 дка., местност "Начев трап" с начин на 

трайно ползване: храсти, категория на земята при неполивни условия: осма – 

начална тръжна цена 225 (двеста двадесет и пет) лв.; 

2.16.  ИМОТ № 103013 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Начев трап"  с площ от 0.228 дка., начин на трайно ползване: 

храсти, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 50 

(петдесет) лв.; 

2.17. ИМОТ № 129027 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Крачоля", с площ от 0.902 дка., начин на трайно ползване: 
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изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална 

тръжна цена 180 (сто и осемдесет) 

2.18. ИМОТ № 136030 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, местност "Кусора", общ. 

Елена с ЕКАТТЕ 06896  с площ от 5.256 дка., начин на трайно ползване: изоставена 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 1060 

(хиляда и шестдесет) лв; 

2.19. ИМОТ № 156020 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, местност 

"Пролетината", общ. Елена с ЕКАТТЕ 06896  с площ от 0.700 дка., начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна 

цена 140 (сто и четиридесет) лв.; 

2.20. ИМОТ № 096151  В ЗЕМЛИЩЕ НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с ЕКАТТЕ 

06896 с площ от 1.174 дка., местност "Пехчовец". Начин на трайно ползване: храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 235 

(двеста тридесет и пет) лв.; 

2.21. ИМОТ № 096160 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896  с площ 0.750 дка., местност "Пехчовец" с начин на трайно ползване: 

храсти. Категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 

150 (сто и петдесет) лв.; 

2.22. ИМОТ № 114005 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896  с площ от 0.700 дка., местност "Бабалина" с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 140 (сто и 

четиридесет) лв.; 

2.23. ИМОТ № 108155 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896,  местност "Неюв рът" с площ от 0.878 дка. Начин на трайно 

ползване: храсти. Категория на земята при неполивни условия: осма – начална 

тръжна цена 190 (сто и деветдесет) лв.; 

2.24. ИМОТ № 087160 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, община Елена с 

ЕКАТТЕ 06896,  местност "Градището", с площ от 0.710 дка. Начин на трайно 

ползване: храсти. Категория на земята при неполивни условия: седма – начална 

тръжна цена 160 (сто и шестдесет) лв.; 

2.25. ИМОТ № 085044  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Пеевец", с площ от 1.089 дка., начин на трайно ползване: 

изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална 

тръжна цена 220 (двеста и двадесет) лв.; 

2.26. ИМОТ № 038506 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Котушко ливади"  с площ от 4.096 дка., начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 830 

(осемстотин и тридесет) лв.; 

2.27. ИМОТ № 017012 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Градището"  с площ от 1.771  дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: седма – начална тръжна цена 390 

(триста и деветдесет) лв.; 
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2.28. ИМОТ № 046002 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЙНОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

06896, местност "Марков кладенец"  с площ от 0.990 дка., начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма – начална тръжна цена 200 

(двеста) лв.; 

2.29. ИМОТ № 083412 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛЪСКОВЦИ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

04460, местност "Янъковото"  с площ от 1.664 дка., начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: шеста – начална тръжна цена 450 

(четиристотин и петдесет) лв. 

2.30. ИМОТ № 087158 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТЕЛ, общ. Елена с ЕКАТТЕ 

38861, местност „Селимовско” с площ от 0.193 дка. - начална тръжна цена 67 

(шестдесет и седем) лв.; 

2.31. ИМОТ № 218001 В ЗЕМЛИЩЕ С. БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 03054, м. 

"Могилата", с площ от 1.931 дка. – начална тръжна цена 650 (шестстотин и петдесет) 

лв.; 

2.32. ИМОТ № 218002 В ЗЕМЛИЩЕ С.БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 03054, м. 

"Могилата", с площ от 2.549 дка. – начална тръжна цена 850 (осемстотин и петдесет) 

лв.; 

2.33. ИМОТ № 218003 В ЗЕМЛИЩЕ С.БЕБРОВО, община Елена с ЕКАТТЕ 03054, м. 

"Могилата", с площ от 2.265  дка. – начална тръжна цена 640 (шестстотин и 

четиридесет) лв.; 

2.34. ИМОТ № 147047 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТЕЕ 27190 местност, 

"Моравата", с площ от 4.635 дка. – начална тръжна цена 2 100 (две хиляди и сто) лв.; 

2.35. ИМОТ № 183004 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, местност 

"Косилка", с площ от 0.800 дка. – начална тръжна цена 460 (четиристотин и 

шестдесет) лв.; 

2.36. ИМОТ № 183001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190, местност 

"Косилка", с площ от 1.249 дка. – начална тръжна цена 730 (седемстотин и тридесет) 

лв.; 

2.37. ИМОТ № 145055 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 местност 

"Новия кладенец", с площ от 2.718 дка – начална тръжна цена 1 450 (хиляда 

четиристотин и петдесет) лв.; 

2.38. ИМОТ № 065486 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с ЕКАТТЕ 

47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.407 – начална тръжна цена 240 

(двеста и четиридесет) лв.; 

2.39. ИМОТ № 065487 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРЯН, община Елена с ЕКАТТЕ 

47425, местност "Кривулски бостан" с площ от 0.134 дка. – начална тръжна цена 80 

(осемдесет) лв.; 

2.40. ИМОТ № 104058 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА с ЕКАТТЕ 27190 местност 

"Русинка", с площ от 0.068 дка. – начална тръжна цена 34 (тридесет и четири) лв. 

2.41. ИМОТ № 014110 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 местност 

"В махалата - Балуци", с площ от 0.676 дка – начална тръжна цена 190 (сто и 

деветдесет) лв.; 
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2.42. ИМОТ № 073011 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВЦИ с ЕКАТТЕ 87326 местност 

"Салмисанка", с площ от 2.500 дка. – начална тръжна цена 680 (шестстотин и 

осемдесет) лв. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински 

служби;  

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета 

на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки 

изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основания за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

 4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 

 4.7. Акт за общинска собственост и скица (ксерокопия). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 

и членове:                     Драгомир Цанев – юрисконсулт; 

                                        инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”; 

                                        Силвия Мирянова – старши експерт „СО”; 

                                        инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;  

                                        Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                        Милко Моллов – общински съветник; 

Резервни членове:       Надя Недялкова – юрист; 

                                        Десислава Иванова – младши експерт „СО”; 

                                        Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да 

сключи договори със спечелилите участници.  
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване процедура за 

отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в 

гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация 

и комисия за провеждане на търга, като предлагат в т.2 от проекта за решение началната 

тръжна цена за отдаване под наем на общинския имот за един месец от 161.55 лв. да стане 

в размер на 200 лв. без ДДС. 

Подкрепили предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване постъпилото предложение в т.2 от проекта за решение началната тръжна цена за 

отдаване под наем на общинския имот за един месец от 161.55 лв. да стане в размер на 200 

лв. без ДДС: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за откриване процедура за отдаване под наем на 

недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга  
 

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

местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.18, ал.1 и чл.59, ал.1, т.2 и чл.60, ал.ал.1-6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява присъствен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 

до 5 (пет) години на следната част от  имот, частна общинска собственост: Магазин-

аперитив със складови помещения със застроена площ 103.63 кв.м., както и 11.70 % 

идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, актуван с АОС 89 / 

26.08.1996 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Елена на 04.05.2007 

г., № 74, том ІV.  

2. Определя начална тръжна цена на месец за имота по т.1 в размер на 200.00 лв. 

(двеста) без ДДС. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински 

служби;  

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета 

на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки 

изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

 4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
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 4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 

и членове:                     Драгомир Цанев – юрисконсулт; 

                                        инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”; 

                                        Силвия Мирянова – старши експерт „СО”; 

                                        инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;  

                                        Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                        Милко Моллов – общински съветник; 

Резервни членове:       Надя Недялкова – юрист; 

                                        Десислава Иванова – младши експерт „СО”; 

                                        Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да 

сключи договори за срок до 5 (пет) години със спечелилия търга участник.  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за  

поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за общ 

устройствен план на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за общ 

устройствен план на община Елена, като обърна внимание на изключително краткия краен 

срок, предвиден в споразумението - 05.12.2014 г. До тази дата трябва да бъде проведена 

обществената поръчка, да се сключи договор с избрания изпълнител, да бъдат изпълнени 

дейностите по договора и предварителния проект да бъде внесен за разглеждане в НЕСИП. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стефан Минчев – председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 

свое заседание проведено на 22.07.2014 г. от 16.00 часа предложението за поемане на 

ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен 

план на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева. 

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за 

изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на 

проект за общ устройствен план на община Елена 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.124 от Закона за устройство на територията и 

чл.38 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г., Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Поема ангажимент за осигуряване на средства в размер не повече от 63 000 лв. с 

предназначение: съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен план 

(ОУП) на община Елена и екологична оценка към него, съгласно свое Решение № 

79 / 18.06.2013 г. и в съответствие с предложено споразумение от Министерството 

на инвестиционното проектиране. 

2. Средствата по т.1, представляващи 35% от стойността на договора, подписан в 

резултат на проведена обществена поръчка с възложител община Елена и 

предмет „Изготвяне на проект за общ устройствен план (ОУП) на община Елена и 

екологична оценка към него“, ще бъдат осигурени в рамките на 2014 г. чрез 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма, в 

т.ч. чрез включване на нови позиции и съответно източници на финансиране. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подпише предложеното споразумение с 

Министерство на инвестиционното проектиране, да проведе последващите 

процедури за възлагане на обществена поръчка, както и да внесе съответните 

предложения, свързани с осигуряване на необходимите средства по бюджета на 

община Елена за 2014 година. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за определяне на имоти – частна 

общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, като го подкрепя с 

4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне на имоти – частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
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5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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

местната администрация, чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.9 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Елена, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, 

както следва: 

№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Отчетна 

стойност, 

лв. 

АОС № / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 18 679.75 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 

1.3. 

Апартамент № 2, вх. А, ет. 1 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. А, ет. 3 със 

застроена площ 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3 със 

застроена площ 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 2 със 

застроена площ 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. Б, ет. 4 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

2 781.74 

 

2 781.75 

 

2 778.21 

 

2 778.21 

 

2 781.74 

 

78 / 09.01.1996 г. 
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1.4. 
Апартамент № 3, ет.2, вх.Б със 

застроена площ 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 

 

5 040.10 
89 / 26.08.1996 г. 

1.5. 

Дворно място с площ от 389 кв. м., 

заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. № 

352 в кв. 63  

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 13 
3 400.00 225 / 19.04.2000 г. 

1.6. 

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена,  

ул. „Иван Момчилов” № 97 

3 989.54 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.7. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена,  

ул. „Крайбрежна” № 32 

1 700.00 

1 100.00 

1 200.00 

239 / 14.06.2000 г. 

1.8. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

240 / 14.06.2014 г. 

1.9. Апартамент № 14, вх. Б, ет. 5 
гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 89 
2 000.00 241 / 14.06.2000 г. 

1.10. 
Апартамент № 11, вх. В 

Апартамент № 14, вх. В 

гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 95 

1 700.00 

1 700.00 
278 / 13.03.2001 г. 

1.11. Апартамент № 14 , вх. Б гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 

1.12. 

Застроен жилищен парцел с площ 

771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена през 

1974 г. и застроена площ 88.74 кв. 

м.: I-ви етаж - 3 стаи, кухня и 

коридор, II-ри етаж - 3 стаи, кухня 

и коридор, жилищна пристройка 

със застроена площ 26.52 кв. м. 

с. Тодювци,  

община Елена 
3 719.63 7 / 20.01993 г. 

1.13. 

Кметството - полумасивна сграда 

на един етаж със застроена площ от 

9 кв. м. 

Здравна служба - полумасивна 

сграда на един етаж със застроена 

площ от 68 кв. м. 

с. Каменари,  

община Елена 
3 200.00 250 / 09.08.2000 г. 

1.14. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 
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1.15. 

Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застоена площ 113 кв. 

м. 

с. Илаков рът, община Елена 2 640.00 2 / 20.07.1993 г. 

1.16. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.17. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.18. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. заедно 

със съответстващите идеални 

части 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 

1.19. 

Магазин - аперитив със складови 

помещения с обща застроена площ 

103.63 кв.м. и мазе с площ 68.72 

кв.м. заедно с 19.46% идеални 

части 

гр. Елена, ул. „Васил Левски“ 

№ 32-36 
254.22 89 / 26.08.1996 г. 

1.20. 
Сграда „За музей и профсъюзен 

дом”  

гр. Елена,  

ул. „Ил. Макариополски” № 4 
74 269.79 482 / 15.02.2008 г. 

4. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори за 

имотите - частна общинска собственост по т.1 от настоящото решение. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за  

учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена. 

В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена, като помоли в т.1 от проекта за решение да се 

добави регистрационния номер ВТ 9616 ВТ. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.07.2014 г. от 16.30 часа предложението за учредяване безвъзмездно право 

на ползване върху автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД 

гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
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4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Мерцедес 416 

CDI” в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 
 

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

местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на пътнически 

микробус „Мерцедес 416 CDI“, ВТ 9616 ВТ, номер на шаси WDB9046631R434684, в 

полза на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление 

град Елена, улица “Tрети март” № 9, с ЕИК 814189444; 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, в 

изпълнение на т.1 от настоящото решение. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училищата 

от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България 

за учебната 2014 / 2015 година. 

Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училищата 

от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България 

за учебната 2014 / 2015 година, като уточни, че Списъкът се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. По 

данни, предоставени от директорите на училищата, за учебната 2014 / 2015 година 
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прогнозният брой на пътуващите ученици до 16-годишна възраст от населени места, в 

които няма училище, е както следва: за СОУ „Иван Н. Момчилов” – 68; за  НУ „Иларион 

Макариополски” – 23; за ОУ „Христо Ботев” с. Беброво – 10. Осигуряването на безплатен 

транспорт за пътуващите ученици от населени места, в които няма училище, се извършва с 

микробуси и автобус, предоставени на трите средищни училища от Министерството на 

образованието и науката, както и от превозвач, избран след проведена обществена 

поръчка. В трите училища  е създадена целодневна организация на учебния  процеси и е 

осигурено  хранене за пътуващите ученици.   

 Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

 д-р Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 23.07.2014 г. от 16.00 часа предложението за предложение до 

Министерството на образованието и науката за включване на училищата от община Елена 

в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2014/ 

2015 година, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училищата от община Елена в актуализирания Списък на средищните 

училища в Република България за учебната 2014 / 2015 година: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в 

Република България за учебната 2014 / 2015 г.   

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия; §6в, ал.2 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от 

Постановление  на Министерски съвет № 84 / 06.04.2009 г., Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на средищните училища за учебната 2014 / 2015 г., в същия да бъдат 

включени: 

 Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

 Начално училище „Иларион Макариополски”  - гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново; 

 Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 
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включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък на 

средищните училища за учебната 2014 / 2015 г. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – 

кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с дължина на трасето 245 л.м.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – 

кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с дължина на трасето 245 л.м.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе 

на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с дължина на трасето 

245 л.м., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата влиза общинския съветник г-н Милко Моллов. 

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни 

колиби с дължина на трасето 245 л.м.: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 / 24.07.2014 г. 
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Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

линеен обект - кабел 1 кV по КВС на землище с. Средни колиби с дължина на трасето 

245 л. м. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за:  

1.1. Създаване на нов имот с проектен № 050050, с НТП „Местен път”, с площ 

467 кв. м. от имот № 050017, с НТП „Нива”, собственост на н-ци Петър 

Йорданов Хараламбиев (нотариално заверени декларации от наследниците).   

1.2. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 000456 в категория „Местен 

път” с проектен № 050054, с площ 1 229 кв. м., в частта от околовръстния 

полигон на с. Раювци до западната граница на имот № 152004 (с НТП 

„Стопански двор”) по КВС на землище с. Средни колиби. 

1.3. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 050018 в категория „Местен 

път” с проектен № 050052 с площ 385 кв. м., в участъка на имоти № № 050001 

и 050026, допуснати за процедура по изработване на ПУП - ПЗ с Решение № 

103 / 25.07.2013 година от Протокол № 9 / 25.07.2013 година на Общински съвет 

– Елена, точки 2.1. и 2.2. 

2. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

кабел 1 кV за захранване на имот № 050026 по КВС на землище с. Средни колиби, 

преминаващо през улица в околовръстния полигон на с. Раювци, имот с проектен № 

050054 (с НТП „Местен път”), имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път”) и 

имот № 050052 (с НТП „Местен път”), до границата на имот № 050026 (с НТП „За 

мемориален комплекс - паметник” - в процедура) по КВС на землище с. Средни 

колиби, с обща дължина на трасето 245 л. м и площ на сервитута 980 кв. м. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на кабел 1 кV, за имотите по т. 2, след заплащане 

на изготвената и приета оценка на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, както и 

необходимите законови действия за прехвърляне собствеността на новообразуван 

имот с проектен № 050050 „Местен път” по КВС на община Елена. 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена 

пред Административен съд гр. В. Търново. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект по 

КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за  

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект по 

КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м.  
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе 

на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м., като го 

подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на 

трасето 1 311 л.м.: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

допълнително водоснабдяване на имот с проектен № 097015, с начална точка 

съществуваща шахта в имот № 000348 (с НТП „Път ІV клас”), и преминаващо през 

имот № 069072 (с НТП „Гора в зем. земя”), имот № 000227 (с НТП „Път ІV клас”), 
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имот № 000210 ( с НТП „Полски път”) и имот № 000141 (с НТП „Местен път”) по 

КВС на землище с. Блъсковци. 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на допълнително водоснабдяване на имот с 

проектен № 097015 по КВС, с начална точка съществуваща шахта в имот № 000348 (с 

НТП „Път ІV клас”), и преминаващо през имот № 069072 (с НТП „Гора в зем. земя”), 

имот № 000227 (с НТП „Път ІV клас”), имот № 000210 ( с НТП „Полски път”) и имот 

№ 000141 (с НТП „Местен път”) по КВС на землище с. Блъсковци с обща дължина на 

трасето 1 311 л. м. и сервитут 6 555 кв. м. след заплащане на изготвената и приета 

оценка на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена 

пред Административен съд гр. В. Търново. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линейни обекти 

водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на 

землище с.Дрента.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линейни обекти 

водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на 

землище с.Дрента.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе 

на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV на имот № 

028004 по КВС на землище с.Дрента, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно 

ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
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10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на 

линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 

028004 по КВС на землище с. Дрента 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни 

обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 028004 по 

КВС на землище с. Дрента с ново конкретно предназначение - „За ниско свободно 

жилищно застрояване”: 

1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ през имот № 000087 (с 

НТП „Път ІV клас”) по КВС на землище с. Дрента, с дължина 255 лин. м и 

площ на сервитута 1 530 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през 

имоти № 024011 (с начин на трайно ползване „Нива” – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ) и имот № 000087 (с начин на трайно ползване „Път ІV клас”), с 

дължина 182 лин. м. и площ на сервитута 728 кв. м.  

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 1.2. след 

заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена 

пред Административен съд гр. В. Търново. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на част от 

трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско 

напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.  
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на част от 

трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско 

напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и въздушна 

линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост на 

община Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

Залата напускат общинските съветнички г-ца Магдалена Борисова и г-жа Снежана 

Капинчева. 

 В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ 

Ф60 мм и въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, 

собственост на община Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 

изместване на част от трасета на линейни обекти - водопровод АЦ Ф60 мм и 

въздушна линия ниско напрежение 1 кV в имоти в землището на с. Блъсковци, 

собственост на Община Елена 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за изместване на трасета 

на линейни обекти - съществуващ водопровод и ВЛНН в землище с. Блъсковци: 

1.1 Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ през имот № 000148 (с 

НТП „Полски път”) и имот № 000141 (с НТП „Местен път”) по КВС на 

землище с. Блъсковци, с дължина 228 лин. м и площ на сервитута 684 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през 

имоти № № 000141 (с НТП  „Местен път”) и № 000148 (с НТП „Полски път”) 

до съществуващ стълб в имот № 097009 (с начин на трайно ползване 

„Овцеферма”) по КВС на землище с. Блъсковци, дължина 188 лин. м. и площ 

на сервитута 752 кв. м.   

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 1.2. след 

заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена 

пред Административен съд гр. В. Търново. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по КВС на землище гр.Елена и трасета за 

инженерна инфраструктура за вода и канал.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по КВС на землище гр.Елена и трасета за 

инженерна инфраструктура за вода и канал.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по КВС на 

землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал, като го 

подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата влизат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-ца Магдалена 

Борисова. 

 В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по 

КВС на землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – план за застрояване за имот № 001989 и имот № 104004  по КВС на землище 

гр. Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 001989 с 

НТП „Гори в земеделски земи”, частна собственост по КВС на землище гр. 

Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За помпена 

станция”; 

1.2. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 104004 с 

НТП „Пасища, мери” – земи по чл. 19, собственост на община Елена по КВС на 

землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За 

водоем”; 

1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на напорен водопровод от магистрален 

водопровод Ф 220 мм за група „Беброво”, през имот № 001989 по КВС и от там 
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до околовръстен полигон на ул. „Чукани” с обща дължина 656 лин. м. и трасе в 

урбанизираната територия до имот № 104004 по КВС с дължина 304 лин. м.  

1.4. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен клон І от 

околовръстния полигон в източната част до канализационен колектор с 

дължина 247 лин. м.  

1.5. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен клон ІІ по 

югозападната граница на околовръстния полигон на ул. „Чукани” до 

канализационен колектор с дължина 111 лин. м.  

1.6. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен колектор – участък 

по югозападната граница на околовръстен полигон на ул. „Чукани” с дължина 

50 лин. м., участък в околовръстния полигон с дължина 68 лин. м., участък от 

южната граница на околовръстен полигон „Чукани” до строителна граница на 

гр. Елена (кръстовището на ул. „П. Хилендарски” и ул. „Свобода”) с дължина 

985 лин. м. 

1.7. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на Ел захранване на помпена станция в 

имот № 001989 по КВС на землище гр. Елена.     

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на имот № 001989 – „За помпена станция” и имот № 104004 – „За 

водоем” по КВС на землище гр. Елена и Подробен устройствен план – парцеларни 

планове за трасета на елементите на техническата инфраструктура. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

по придобиване на собственост и учредяване на ограничени вещни права, 

гарантиращи изпълнението на публичната инженерна инфраструктура за 

водоснабдяване и канализация на ул. „Чукани”, гр. Елена. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски път“), 

обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с №№ 103013 и 103018 

по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот от „Полски път“ в 

„Местен път“. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за  

съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски път“), 

обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с №№ 103013 и 103018 

по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот от „Полски път“ в 

„Местен път“. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2014 г. от 17.00 часа 

предложението за съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски 

път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с №№ 103013 и 
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103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот от „Полски 

път“ в „Местен път“, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за съгласие за извършване на корекция на имот № 

103100 (с НТП „Полски път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община 

Елена, с №№ 103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на 

новообразувания имот от „Полски път“ в „Местен път“: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 / 24.07.2014 г. 

 

Относно: Съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски 

път”), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с № № 

103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на НТП на 

новообразувания имот от „Полски път” в „Местен път” 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) и чл.29, ал.1 от Закона на опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), 

Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за ситуационна корекция на имот № 103100, с НТП „Полски път”, 

собственост на община Елена, с площ 102.13 кв. м., обединяването му с имоти № № 

103018 с площ 165.58 кв. м. и 103013 с площ 273.10 кв. м. (двата с НТП „Полски път”, 

собственост на община Елена) по КВС на землище с. Яковци и образуване на нов 

имот „Полски път” с площ 540.81 кв. м. 
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2. Дава предварително съгласие за извършване на корекцията, състояща се в 

обединяване на имотите и промяна на НТП на новообразувания имот от имоти № № 

103100, 103013 и 103018 по КВС на землище с. Яковци с площ 540.81 от НТП „Полски 

път” на НТП „Местен път” на заинтересованите лица Иван Радославов Маринов – 

гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски” № 45, Иван Серафимов Сяров – гр. Елена, ул. „Ст. 

Михайловски” № 40, вх. „А”, ет. 3, ап. 5 и Веско Петков Василев - гр. Елена, ул. „П. 

Ю. Тодоров” № 36 да извършат процедурите от името на Община Елена и за тяхна 

сметка.  

3. Промяната на НПТ на новообразуваният път от „Полски” в „Местен” с площ 

540.81 кв. м. се извършва без да се заплаща местна такса, съгласно чл. 30, ал. 4 от 

ЗОЗЗ. 

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизането в сила на 

решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. 

5. Упълномощава Кмета на община Елена да извърши всички необходими законови 

действия. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 

Валентин Гуцов закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.  
 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Гл.специалист ОбС 
 


