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изх.№ РД.01.02 - _____ / 10.06.2016 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

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) 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С решение № 61 / 28.04.2016 г. Общински съвет Елена е дал съгласието си за продажба на 

имот - частна общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци) за сумата 4 700 лв. без ДДС 

на Иван Петров Йорданов, с постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Васил Априлов” 

№ 15, собственик на поземления имот, в който е разположена сградата. 

Съгласно решението и в законоустановения срок беше издадена заповед за извършване на 

продажбата. След съобщаването ѝ на г-н Йорданов, той уведоми общинската 

администрация, че е прехвърлил собствеността на земята, върху която е построена 

сградата, на сина си.  

Със заявление от 13.06.2016 г., г-н Йорданов и синът му Петър Иванов Петров са 

отправили молба до кмета на общината да съдейства за промяната на описаното по-горе 

решение, така че продажбата да се извърши в полза на Петър Иванов Петров като нов 

собственик на поземления имот. Същият уверява, че е съгласен да заплати цената 

съгласно изготвената пазарна оценка и взетото от Общински съвет Елена решение. 

Съгласно Закона за общинската собственост  и Закова за собствеността, продажбата 

следва да се извършва на собственика на земята, върху която е построена сградата.  

Петър Петров е представил в община Елена Удостоверение за вписвания, отбелязвания и 

заличавания издадено от Служба по вписванията при Районен съд гр. Елена, от което е 

видно, че към датата на подаване на заявлението същият е собственик на земята, върху 

която е построена сградата. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  
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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: 

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. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвил: 

 

 

Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“ 

 

18.07.2016 г., 11:40 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев - ст. юрисконсулт 

 


