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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 91 / 16.06.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 16.06.2016 г. 

 

 

Относно: Изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи по 

реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

 

 

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. 45ж, ал.2 от Правилника 

за прилагането на закона за собствеността и ползването на земеделски земи  

(ППЗСПЗЗ), § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ бр. 62 / 10.08.2010 г., в изпълнение на влязло в сила 

Съдебно решение № 274 / 02.01.2001 г. По Гражданско дело № 282 / 2000 г. по описа 

на Районен съд гр. Елена и писмо с вх. № ФС.03.03-32 / 27.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъдат предоставени в собственост на наследниците на Сава 

Стамов Недев, бивш жител на с. Константин, община Елена, следните земеделски 

земи от Общинския поземлен фонд, включени в искане (писмо с вх. № ФС.03.03-32 

/ 27.04.2016 г.) на Общинска служба по „Земеделие“ – гр.Елена: 

1.1. Имот № 032002 с начин на трайно ползване „овощна градина“, с площ 

7.303 дка съгласно скица-проект № Ф16522 / 07.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена 

1.2. Имот № 018006 с начин на трайно ползване „овощна градина“, с площ 

5.900 дка съгласно скица-проект № Ф16525 / 07.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена 

2. Настоящото Решение да се връчи по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс на наследниците на Сава Стамов Недев, б.ж. на с. Константин, община 

Елена, и служебно - на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Елена. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


