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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 51 / 07.04.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 07.04.2016 г. 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски пътища, 

публична общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство 

„Буйновци“ към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово 

 

 

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. 37, ал. 5 от Закона за общинската 

собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от пет години в полза на ТП 

„Държавно горско стопанство „Буйновци“ към Северноцентрално държавно 

предприятие - ДП Габрово върху следните имоти, публична общинска 

собственост, представляващи полски пътища: 

1.1. Имот № 001177 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община 

Елена, с площ 21.762 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица 

№ К02117 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена, неразделна част от настоящото решение; 

1.2. Имот № 000728 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община 

Елена, с площ 5.076 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица 

№ К02118 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена, неразделна част от настоящото решение; 

1.3. Имот № 002525 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община 

Елена, с площ 4.528 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица 

№ К02120 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена, неразделна част от настоящото решение; 

 

 



 

1.4. Имот № 000716 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община 

Елена, с площ 9.462 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица 

№ К02122 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена, неразделна част от настоящото решение 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на строеж за горепосочените имоти.  

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


