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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 40 / 05.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 05.05.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Помощен план и план на новообразуваните имоти в стопански двор 

с. Тодювци. 

 

Постъпило е писмо от Общинска служба „Земеделие”” гр. Елена и приложения 

към него съгласно, което със Заповед № РД-14-79/16.12.2009 г. на Директора на 

Областна дирекция „Земеделие” гр. В. Търново е одобрен приетите с Протокол № 

002/27.11.2009 г. Помощен план и План на новообразуваните имоти на обект 

„Стопански двор – имот № 000640” в с. Тодювци, община Елена. Съгласно помащен 

план и план на новообразуваните имоти от стопанския двор в с. Тодювци са засегнати 

имоти по чл. 19., ал. 1 от ЗСПЗЗ, както следва: от имот № 000637 -1.196 дка към имот 

№ 42007 – земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ, от имот № 000641 - 0.120 дка към имот № 

42007– земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ и от имот № 000642 - 0.300 дка към имоти № 

42002– земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ, № 42009 на община Елена и № 42010 – държавен 

поземлен фонд по Плана на новообразуваните имоти. 

Съгласно § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи – общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при едно от 

следните условия : установяване на границите на земеделските имоти, за които е 

издадено решение на общинска служба по земеделие за признаване на правото за 

възстановяване на собствеността в съществуващи или в възстановими стари реални 

граници.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и 

§ 27, ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и Заповед № РД-14-79/16.12.2009 г. на 

Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. В. Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
 

1. Предоставя части от имоти, представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 

към новообразувани имоти в Стопански двор с. Тодювци съгласно Помощен план и 

План на новообразуваните имоти одобрени със Заповед № РД-14-79/16.12.2009 г. на 

Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. В. Търново както следва : 

 - имот № 000637 -1.196 дка към имот № 42007– земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ по План 

на новообразуваните имоти; 

 - имот № 000641 - 0.120 дка към имот № 42007– земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ по План 

на новообразуваните имоти;  

 - имот № 000642 - 0.300 дка към имоти № 42002 - земя по чл. 19,ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

№42009 на община Елена и № 42010– държавен поземлен фонд по План на 

новообразуваните имоти. 
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