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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 136 / 28.09.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 28.09.2017 г. 

 

 

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост (придаваемо място по 

регулационния план на с. Чакали) 

 

 

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

администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с §8, 

ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на същия, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 42, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Продава на Ростислав Стефанов Найденов, ЕГН ********** и на Стелияна 

Йорданова Мартинова - Найденова, ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес 

гр. В. Търново ул. „Ю. А. Гагарин“ № 4, ет.8, ап. 29, имот - частна общинска 

собственост, представляващ придаваемо общинско място към УПИ ХІ-298, кв. 14 

по регулационния плана на с. Чакали, община Елена, община Елена, одобрен със 

Заповед за улична регулация № 4811 / 09.07.1952 г. и Заповед за дворищна 

регулация № 4812 / 1952 г. и изменена със заповед № РД.02.05-748 / 07.11.2016 г. с 

площ от 55 (петдесет и пет) кв. м., при граници: улица, УПИ ХІ-298. За имота е 

съставен Акт за частна общинска собственост № 1370 / 06.07.2017 г., вписан в 

Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 10.07.2017 г. под № 786, 

том ІІ. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно изготвената бизнес оценка от 

независимия оценител „Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново, притежаващ сертификат 

за оценителска правоспособност с рег. № 900300110 / 12.01.2011 г., в размер на 250 

(двеста и петдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за продажба. 

 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Заместник-председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


