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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 143 / 16.12.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 16.12.2021 г. 

 

 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

 

 

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. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите - полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Беброво, с. 

Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, гр. Елена, с. 

Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с.Марян, с. 

Мийковци, с.Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. 

Шилковци и с. Яковци за стопанската 2021 / 2022 година, съгласно 

приложение № 1, неразделна част от това предложение. 

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение 

в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2021 / 2022 година на имотите по т. 1 от настоящото решение с 

ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в 

приложението по землища. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


