ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 145 / 26.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 12 / 26.10.2017 г.
Относно: Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
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. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
I. Изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017 г., както следва:
1. Заличава от Раздел VІ: „Описание на обектите, за изграждането на които
е необходимо отчуждаване на частни имоти“ следните позиции:
1.1. Разширение гробищен парк - гр. Елена (обект от първостепенно
значение) - 23.423 дка;
1.2. Земя за мюсюлманско гробище в с. Константин (обект от
първостепенно значение) - 5.100 дка;
1.3. Рекултивация на депо за ТБО първостепенно значение) - 12.459 дка;

гр. Елена (обект от

1.4. Изграждане на „Мотополигон“ в землището на гр. Елена (обект
от първостепенно значение) - 72.184 дка.;
2. Включва в Раздел V: „Описание на имотите, които община Елена има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване“
следните позиции:
2.1. За разширение на гробищен парк - гр. Елена и рекултивация на
депо за ТБО - гр. Елена (съседни обекти): придобиване чрез покупкопродажба на имоти №№ 108037, 108039, 108040, 108042 по КВС на
землище - гр. Елена, с обща площ 27.670 дка;

2.2. За разширение на гробищен парк - с. Константин: придобиване
чрез покупко-продажба на имот № 109017 по КВС на землище - с.
Константин, с площ 5.100 дка;
2.3. За изграждане на мотополигон в землището на гр. Елена:
продобиване чрез покупко-продажба и евентуално дарение на имоти,
съгласно изготвения ПУП - ПЗ актуализирания регистър на имотите,
попадащи в обхвата на разработката, с обща площ до 100.810 дка.
II. Възлага на кмета на община Елена:
1. Да извърши проучване на пазарните цени на земеделски имоти,
попадащи в съответните землища и местности по т.т. 2.1, 2.2. и 2.3. от
настоящото Решение;
2. Да проведе преговори със собствениците на имотите по т.т. 2.1, 2.2. и 2.3.
от настоящото Решение с цел покупко-продажба на съответните имоти,
като при положителен резултат сключи с тях предварителни договори за
покупко-продажба, без в същите да бъдат включвани клаузи, съдържащи
финансови ангажименти (неустойки) за община Елена;
3. Да внесе в Общински съвет Елена предварителните договори по
предходната точка, ведно с проект за решение за придобиване на имотите
по т.т. 2.1, 2.2. и 2.3. или тези от тях, за които е постигнато съгласие при
проведените преговори.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

