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ЗАПОВЕД 

№ РД.02.05-528 
гр. Елена, 17.09.2013 г. 

 
 
С Решение № 108 / 25.07.2013 г. Общински съвет Елена е определил условия, ред и 
начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение 
на мерите и пасищата чрез публично оповестен конкурс по реда на Раздел II 
„Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси“ от Наредбата за 
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите 
по чл.19 от ЗСПЗЗ в община Елена. 

В изпълнение на горецитираното решение, кметът на община Елена е издал заповед № 
РД.02.05-502 / 30.08.2013 г., с която е определил условията на конкурса, включително 
приоритетните такива и методиката за оценка. Един от елементите на последната е 
предимство за местни земеделски производители – кандидати с постоянен и/или настоящ 
адрес (а за юридическите лица - седалище) в населено място на територията на землището, 
в което се намира имота, за който се кандидатства или в община Елена. 

Земеделските земи представляват ограничен и незаменим ресурс за развитието на 
селското стопанство, което е един от приоритетите в Общинския план за развитие на 
община Елена. Земеделските земи - общинска собственост не правят изключение. В 
чл.140 от Конституцията на Република България е записано, че общината има право на 
своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност. С оглед дългия 
срок, за който се отдават земеделските земи и за да се осъществи предвиденото при 
обявяването на конкурса предимство за местни земеделски производители, смятам за 
необходимо кандидатите за наемане на земеделски земи от общинския поземлен фонд да 
докажат известна уседналост. Такава законодателят е предвидил например в Изборния 
кодекс, където при провеждане на местни избори, резултатите от които имат определяща 
роля за развитието на местната общност за дълъг период от време. В случая намирам за 
уместно прилагането по аналогия на изискването за шестмесечен срок от адресната 
регистрация по постоянен и/или настоящ адрес. 

С оглед гореизложеното, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.140 от Конституцията на Република България, 
чл.17, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.3, 



т.1 и ал.4, и чл.20, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи 
от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ в община Елена, 

УКАЗВАМ 

на комисията за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок от 10 години, 
считано от започването на стопанската 2013-2014 година 

да прилага предимството ТПi по т.I и т.II от Методиката за оценка на предложенията 
на участниците, утвърдена със заповед № РД.02.05-502 / 30.08.2013 г. на кмета на 
община Елена само в случай, че адресната регистрация на кандидатите е с дата, не 
по-късна от 16.03.2013 г. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
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