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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 87 / 22.06.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 22.06.2017 г. 

 

 

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, придаваемо място 

към УПИ ХІІ - 444, кв. 28 по плана на гр. Елена 

 

 

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. 15, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби към същия, чл. 35, ал. 4, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 42, ал. 1 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 Сава Христов Савов с постоянен адрес: гр. Елена, ул. „Дойно 

Граматик“ № 1, имот - частна общинска собственост, представляващ придаваемо 

място към УПИ ХІІ-444 , кв. 28 по регулационния план на гр. Елена, с площ от 104 

(сто и четири) кв. м., при граници: УПИ ХІ-443, улица, улица, УПИ ХІІ-444. 

Имотът е актуван с АОС № 1331 / 31.03.2017 г. като частна общинска собственост, 

вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена, под № 307, том ІІ. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно бизнес оценка на независимия оценител 

„Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново, притежаващ сертификат с рег. № 900100106 / 

21.12.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България, в 

размер на 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за продажба съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за общинската 

собственост. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


