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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 15 / 11.03.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 11.03.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Включване в годишната програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в част обекти за продажба по реда на ЗОС за 2011г. приета с 

Решение№ 5/27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Елена на недвижими имоти 

частна общинска собственост 

 

 

Има проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи- 

частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дрента, община Елена и 

землището на с. Шилковци, община Елена, поради това  и на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА и чл.46, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество в част обекти за продажба по реда на ЗОС за 2011г. приета с Решение№ 

5/27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Елена на недвижими имоти частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Дрента, община Елена и с. Шилковци, 

община Елена, а именно: 

1.1. Имот № 045005, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, 

местност „Градината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 0,945 дка, начин на трайно ползване 

нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници: имот №045001- 

нива насл. на Станю Йорданов Станев и др., имот №045002 – нива на Румен Илиев 

Маринов, имот № 000081 – полски път на община Елена, имот № 000001 – населено 

място на с. Дренат, актуван с АОС№549/21.01.2011г. вписан в Служба по вписванията 

при РС – гр. Елена под №27, том І от 26.01.2011г.; 

1.2. Имот № 049010, находящ се в землището на с. Дрената, община Елена, 

местност „Косенината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 3,757 дка., начин на трайно 

ползване – нива, категория на земята при неполивни условия:осма, при граници: имот 

№049004 – нива на насл. на Минчо Минчев Добрев, имот № 241005 – полски път на 

община Елена, имот № 049013 – нива на насл. на Гено Господинов Генов, имот № 

049012 – нива на насл. на Петър Николов Савов, имот №049005 – нива на Емил Илиев 

Маринов, актуван с АОС 548/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. 

Елена под №26, том. от 26.01.2011г.; 

 

 

 

 



1.3.Имот № 013011, находящ се в землището на с. Дрента , община Елена, 

местност „Над черковния двор”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 1,418 дка., начин на трайно 

ползване: овощна градина, категория на земята при неполивни условия: осма, при 

граници на имота: № 013010 – овощна градина на Румен Илиев Маринов, № 013009 – 

овощна градина на Йордан Иванов Димитров, № 031003 – нива на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, № 031005 – нива на наследници на Иван Станев Попов, № 000001 – населено 

място на с. Дрента,  актуван с АОС 547/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията 

при РС- гр. Елена под №25, том.І от 26.01.2011г. Върху имота има следните 

ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие на чл.18 

от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.  

1.4. Имот № 080001, находящ се в землището на с. Шилковци, община Елена, 

местност „Шилковски юрт”, с ЕКАТТЕ 83171, с площ от 0,768 дка., начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: № 

080002  – нива на насл. на Добри Василев Тодоров, № 080013 – полски път на община 

Елена, № 080003 – нива на „Бист инвест” ЕООД, актуван с АОС № 551/21.01.2011г., 

вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №29, том.І 26.01.2011г. върху 

имота има следните ограничения: санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект 

– пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като 

се разрешава, ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.  

 

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


