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Изх. № РД.01.02- _____ / 17.07.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

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

собственост в община Елена през 2014 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена 

през 2014 г. е приета с Решение № 16 от 12.02.2014 г. на Общински съвет Елена. По своята 

същност 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. 

Мотивите, с които внасям пред Вас настоящото предложение, са както следва: 

- проявен  интерес за закупуване на недвижими имоти (земеделски земи, представляващи 

маломерни имоти от общинския поземлен фонд с площ до 10 дка, частна общинска 

собственост, в землищата на гр. Елена, с. Беброво, с. Костел, с. Марян и с. Яковци), които 

не са включени в Програмата; 

- проявен интерес за наемане на недвижим имот, частна общинска собственост, 

представляващ магазин-аперитив със складови помещения, находящ се на ул. „Васил 

Левски“ № 32-36.  Имотът е включен в Програмата в раздел Б „Имоти, които община Елена 

има намерение да продаде“, подраздел „Обекти за продажба по реда на ЗПСК“. До момента 

не е проявен интерес към закупуването на имота, въпреки, че същият беше включен за 

продажба и в Програмата за 2013 г. Поради това смятам за целесъобразно да бъде 

удовлетворен проявения интерес за наемане на имота, още повече, че по този начин 

общината запазва собствеността си и възможността за реализиране на бъдещи приходи. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния: 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 
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Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Елена 

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: 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; 
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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 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 
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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. 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


