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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 107 / 28.07.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 28.07.2016 г. 

 

 

Относно: Отмяна на Решение № 61 / 28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и 

приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска собственост 

(автоспирка в с. Лазарци) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 33 от Закона за собствеността, 

чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя свое Решение № 61 от 28.04.2016 г. 

2. Дава съгласие за продажба на имот - частна общинска собственост съгласно 

АОС № 1160 / 02.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд гр. 

Елена на 03.02.2016 г. под № 103, том 1, а именно: едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 43061.501.36.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № 18-04-307 / 02.12.2008 г. на Началник СГКК – Велико 

Търново, с площ от 68 (шестдесет и осем) кв.м. предназначение: друг вид 

обществена сграда (автоспирка),  на Петър Иванов Петров, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов“ № 15, с ЕГН 7902241424, собственик на 

поземлен имот с идентификатор 43061.501.36, в който имот е изцяло разположена 

гореописаната сграда. 

3. Определя продажна цена съгласно изготвената пазарна оценка, а именно: 4 700 

лв. (четири хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС. 

4. Възлага на кмета на общината да уведоми заявителя за настоящото решение, да 

извърши всички необходими действия и да сключи договор за продажба на имота, 

описан в т. 2 от настоящото решение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


