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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 75 / 25.06.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 25.06.2015 г. 

 

 

Относно: Отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 

от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна 

на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти №№ 000605 и 000606 

по КВС на землище гр. Елена 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 45и от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ППЗСПЗЗ) и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните 

имоти по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и извършване корекции от 

контактна зона на имоти №№ 000605 с НТП „Пасище, мера” и 000606 с НТП 

„Овощна градина” по КВС на землище гр. Елена.  

2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти по 

КВС на землище гр. Елена, както следва: за имот № 000605 от „Пасище” на 

„Изоставена нива” и на имот № 000606 по КВС от „Овощна градина” в 

„Изоставена нива”. След промяната и обединяването на двата имота, 

новообразуваният имот да са обяви и актува за частна общинска собственост.  

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови 

процедури по реда на ЗМСМА, ППЗСПЗЗ и ЗОС. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


