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изх. № РД.01.02 - _____ / 19.09.2018 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: Прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост 

(баня в с. Илаков рът) между община Елена и „Районна потребителна кооперация - 

гр. Елена“ чрез продажба на общинския дял от имота 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило заявление от Симеон Стоянов Кънчев  

председател на „Районна потребителна кооперация - гр. Елена“, с което е изявено желание 

да бъде прекратена съсобственост между кооперацията и община Елена чрез закупуване 

на общинския дял от имот - частна общинска собственост, а именно: УПИ ІХ, кв. 5 по 

плана на с. Илаков рът, с площ 1250 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна 

сграда – „Баня“ със застроена площ от 50.50 кв.м., съставляваща южната част, равна на 

24.13% от сграда с РЗП 209.24 кв., актувана с АОС № 855 / 19.03.2014 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд Елена под № 355, акт № 10, том 2 на 

20.03.2014 г. 

„Районна потребителна кооперация - гр. Елена“ е съсобственик на имота и притежава 

производствен обект „Фурна“ с РЗП 158.74 кв.м., съставляваща северната част от 

сградата, равна на 75.87 % от сграда с РЗП 209.24 кв.м., находяща се в с. Илаков рът, 

съгласно Нотариален акт № 107, том ІІІ, рег. № 1632, дело 490 от 2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд Елена под № 73, том ІІІ, дело № 506 от 

03.05.2007 г. на нотариус Йордан Цончев с район на действие Районен съд Елена и № 321 

в регистъра на Нотариалната камара. 

Законът за общинската собственост и Законът за собствеността дават възможност в този 

случай да се извърши продажба на частта на общината без търг или конкурс. Съгласно 

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

продажбата се извършва след решение на Общински съвет Елена. 

Имотът е включен в годишната Програма за управление и разпореждане с общинска 

собственост в община Елена, приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. на Общински съвет 

Елена, изменена и допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г., Решение № 123 / 13.09.2018 
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г. на Общински съвет Елена, в частта „Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон“.  

Изготвена е пазарна оценка от лицензирания оценител Стефка Стоянова Гиздева, 

притежаващ сертификат с № ІІІ - 04 от 04.11.2003 г. за оценител на недвижими  имоти за 

изготвяне пазарни оценки. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Елена и „Районна 

потребителна кооперация - гр. Елена“, представлявана от председателя Симеон 

Стоянов Кънчев, вписана в Регистъра на кооперациите при ВТОС по ф. д. № 999 / 

1994 г. с Решение от 16.06.1994 г., БУЛСТАТ 000114242 чрез продажбата на частта на 

община Елена, представляваща УПИ ІХ, кв. 5 по плана на с. Илаков рът, с площ 

1 250 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна сграда – „Баня“ със 

застроена площ от 50.50 кв.м., съставляваща южната част равна на 24.13 % от сграда 

с РЗП 209.24 кв., актувана с АОС № 855 / 19.03.2014 г., вписан в Службата по 

вписванията при Районен съд Елена под № 355, акт № 10, том 2 на 20.03.2014 г. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно изготвената пазарна оценка, в размер на 

5 650 лв. (пет хиляди и шестстотин и петдесет лева), от които 3 750 лв. (три хиляди 

седемстотин и петдесет лева) представляват стойността на земята (посочените суми 

са без включен ДДС). 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички необходими фактически и 

правни действия по процедурата, както и да сключи договора за продажба.  

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 


