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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: Определяне оценка на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи 

  

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед № СА-02-11-11/21.ХІІ.2009 година на Областен Управител - област Велико 

Търново са одобрени плановете на новообразуваните имоти на земеделските земи по § 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи - на землища: гр. Елена, с. Руховци, с. Марян, с. Костел и с. Илаков рът - 

община Елена. 

 От Ирина Костадинова Атанасова, в качеството и на наследник на Атанас Димитров 

Атанасов - ползвател с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

върху общинска земя - имот № 519.3, местност „Пацаняци“, землище гр. Елена е подадена 

молба за изготвяне на оценка и закупуване на имота.  

Ирина Костадинова Атанасова и Марияна Атанасова Михалева, като  наследници на Атанас 

Димитров Атанасов имат право да придобият собственост върху имот № 519.3, местност 

„Пацаняци“, землище гр. Елена, след като заплатят стойността на земята по цени, 

определени съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (ПМС 

№ 118/26.05.1998 г., заглавие изм. ДВ бр. 75/2006 г., последно изм., ДВ, бр. 50/2011 г.). 

От „Великотърновски териториален кадастър” - ЕООД гр. В. Търново е изготвена оценка 

по Наредбата. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ), § 4а от Преходните и заключителните разпоредби към 



 2 

същия и чл. 1, т. 2 от Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, 

Общински съвет Елена: 

1. Определя оценка на имот по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно: имот № 

519.3 в местността „Пацаняци“ с площ 600 кв.м., с ползвател Атанас Димитров 

Атанасов в размер на 112.00 лв., съгласно изготвена оценка от „Великотърновски 

териториален кадастър” ЕООД - гр. В. Търново. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да извърши необходимите административни 

действия при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба. 

 

  

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвили: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция „УТОС“ 

 

Стефка Калчева, главен специалист „УТАБ“ 

28.05.2015 г., 11:15 ч. 


