
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 133 / 25.10.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 25.10.2018 г. 

 

 

Относно: Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба 

на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена 

 

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. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижими имоти, 

находящи се в землището на гр. Елена, чрез сключване на договори за покупко-

продажба със следните собственици: 

 1.1. ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Несебър, ул. „Мена“ № 12, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 

27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187.44 

лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 ст.); 

1.2. ИВАН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота:  имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от за сумата от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 ст.); 

 

 

 

 



 

1.3. ЯНКА СТАНЕВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, ул. „Детелина“ № 1, ет. 5, ап. 16, р-н Източен е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на 

имота: при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 

27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 

ст.); 

1.4. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Павликени, ул. „Цанко Церковски “ № 1, вх. В, ет. 2, ап. 4 е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на 

имота: при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 

27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 

ст.); 

1.5. ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, р – н „Източен“, ул. „Гледка“ № 9, е собственик на една четвърт идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти 

имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 374, 88 лв. (триста седемдесет и четири лева и 88 ст.); 

1.6. МИЛКА ЙОРДАНОВА РАДНЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 

1.7. ИВАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Панайот Хитов“ № 6, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 

1.8. ЙОРДАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 

1.9. СТОЙКА НИКОЛОВА КУКУВИЦОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Кършовска“ № 42, е собственик на една шеста идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.19, 

27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 00 

лв. (сто двадесет и пет лева); 

 



 

1.10. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦОНЧЕВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Кършовска“ № 42, е собственик на една шеста идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: №№ 27190.198.19, 

27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 00 

лв. (сто двадесет и пет лева); 

1.11. ДРАГОМИР ПЕТРОВ КОЛАРОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 95, вх. Б, ет. 1, ап. 3, е собственик на една четвърт 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: 

№№ 27190.198.19, 27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.12. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, 

с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 164, 87 

лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 

1.13. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, 

с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 164, 87 

лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 

1.14. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

164, 87 лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 

1.15. МИТКО НИКОЛОВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

В. Търново, ул. „Вела Пискова“ № 22,вх. Б, ет. 3, ап.5, е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.16. ИВАН НИКОЛОВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Робовска“ № 58 , е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.197.25, 

27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 

лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

 

 

 



 

1.17. ТРОЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11,вх. В, ет. 6, ап.62, е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.18. АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11,вх. В, ет. 6, ап.57, е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.19. СВЕТЛАНА ЗЛАТЕВА ШАЛАВЕРОВА - ИЛИЕВА  с ЕГН ********** с 

постоянен адрес: гр. София, р – н „Изгрев“, ул. „Ю. Гагарин“ № 65, вх. А, ет. 5, 

ап.10, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 

в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 

кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 

27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем 

лева и 50 ст.); 

1.20.  ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

София, р – н „Изгрев“, ул. „Ю. Гагарин“ № 65, вх. Б, ет. 1, ап.12, е собственик на 

една осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.21. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: имот № 27190.197.86,  

при цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 43 ст.); 

1.22. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: № 27190.197.86 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 43 ст.); 

1.23. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: № 

27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 

43 ст.); 

 

 

 

 



 

1.24. ЦОНА ИВАНОВА ДОБРЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Попово, Ж.К. „Младост“ № 3, вх. Б, е собственик на поземлен имот с № 

27190.166.64 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна 

градина“, с площ от 3199 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.166.57, 

27190.166.58, 27190.166.59, 27190.166.65, 27190.166.81 при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 1599,50 лв. (хиляда петстотин деветдесет и девет лева и 50 ст.); 

1.25. СИЙКА ЯНКОВА ГАНЧЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Варовник“ № 18, ет. 2, ап. 4, е собственик на една осма идеални 

части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: 

имоти №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.26. ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Пърчовци“ № 1, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 

27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна 

градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.166.41, 

27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.27. ГРОЗДАНКА ЛИПЧЕВА ТОНЧЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 

27190.166. 85, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един 

лева и 71 ст.); 

1.28. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, 

при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един лева и 71 ст.); 

1.29. ЛЮБКА ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 

27190.166. 85при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един 

лева и 71 ст.); 

1.30. ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

 



 

1.31. СЛАВКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.32. МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.33. ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Поморие, 

ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.34. ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.35. СИЙКА ЯНКОВА ГАНЧЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Варовник“ № 18, ет. 2, ап. 4, е собственик на една осма идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.36. ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Пърчовци“ № 1, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 

27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с 

площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 

27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 

50 ст.); 

1.37. ГРОЗДАНКА ЛИПЧЕВА ТОНЧЕВА  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

 

 

 



 

1.38. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

1.39. ЛЮБКА ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВА  с ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

1.40. ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.41. СЛАВКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.42. МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14 при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.43. ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Поморие, 

ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.17, 

27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 лв. (шестдесет 

и два лева и 50 ст.); 

1.44. ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

 

 

 



 

1.45. ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Несебър, ул. „Мена“ № 12, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.16, 

27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 

лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.46. ИВАН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.47. ЯНКА СТАНЕВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, ул. „Детелина“ № 1, ет. 5, ап. 16, р-н Източен е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.48. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Павликени, ул. „Цанко Церковски “ № 1, вх. В, ет. 2, ап. 4 е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.49. ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Пловдив, р – н „Източен“, ул. „Гледка“ № 9, е собственик на една четвърт 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187,50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.50. МИЛКА ЙОРДАНОВА РАДНЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.51. ИВАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Панайот Хитов“ № 6, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

 

 

 



 

1.52. ЙОРДАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.53. ВЕЛИКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Генерал Домбровски“ № 1, е собственик на една шеста идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 166, 67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.); 

1.54. СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Генерал Домбровски“ № 1, е собственик на една шеста идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 166, 67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.); 

1.56. ИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов“ № 48, е собственик на една осемнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.15, 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 55, 56 

лв. (петдесет и пет лева и 56 ст.); 

1.57. ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 48, е собственик на една осемнадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 55, 56 лв. (петдесет и пет лева и 56 ст.); 

1.58. СЛАВКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Напредък“ № 9, ет. 4, ап. 11 е собственик на една четвърт идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 206 лв. (двеста и шест лева); 

1.59. ЕЛЕНА СЛАВОВА НИКОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Пърчовци“ № 3 е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.166.81, 

27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 103 лв. 

(сто и три лева); 

 

 

 



 

1.60. НИКОЛИНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Й. Й. Брадати“ № 38, вх. А е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 103 лв. (сто и три лева); 

1.61. ИВАН ДИНКОВ ЯНАКИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов“ № 93 е собственик на една тридесет и шести идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 22, 90 лв. (двадесет и два лева и 90 ст.); 

1.63. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Малина“ № 7 е собственик на седем сто четиридесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 40, 05 лв. (четиридесет лева и 5 ст.); 

1.64. ХРИСТИНА ИВАНОВА РУСЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 93 е собственик на седем сто четиридесет и 

четвърти  идеални части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 40, 05 лв. (четиридесет лева и 5 ст.); 

1.65. ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Пролет“ № 2, вх. В, ет.5 е собственик на една втора идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.26 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 1000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.25, 27190.166.27, 27190.166.34, 27190.166.82, 27190.166.84, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева); 

1.66. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

1.67. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

 

 

 



 

1.68. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички 

фактически и правни действия, свързани с  изпълнението на настоящото решение. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


