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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 93 / 16.06.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 16.06.2016 г. 

 

 

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представена политическа партия 

 

 

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. 14, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост,  чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 22 от 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с ПП „АБВ”, регистрирана по ф. дело  

№ 474/2014 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, 

Район Триадица, площад България №1, НДК – основна сграда А.3., кабинет 1.6.,  

ЕИК 176734649, за временно и възмездно ползване на част от имот - общинска 

собственост съгласно АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в службата по вписвания 

на 02.02.2006 г. под № 36, том І, а именно: две преходни стаи с обща площ от 33.5 

кв. м, разположени на втория етаж от сграда, построена в имот пл. № 368, кв. 70 

по плана на гр. Елена, с административен адрес: гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски“ № 21 

2. Определя наемната цена за частта от имота по т. 1 в размер на 27.47 лв. 

(двадесет и седем лева и 47 ст.) без ДДС, както и срока на договора - до 

приключване мандата на 43-тото Народно събрание. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор с ПП „АБВ“ при 

условията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


