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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 37 / 19.12.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 19.12.2019 г. 

 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Елена и „Районна 

потребителна кооперация - гр. Елена“ (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци) 

 

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   

/На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация г-н Симеон Кънчев не участва в гласуването. При кворум от 12 

общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 12 гласа „за”, 

„против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Елена и 

„Районна потребителна кооперация - гр. Елена“ с БУЛСТАТ 000114242, 

представлявана от председателя Симеон Стоянов Кънчев, чрез продажбата на 

частта на община Елена, представляваща 40.80% от сграда с идентификатор 

10522.500.8.1 и предназначение: сграда за търговия, със застроена площ 114 кв.м., 

находяща се ПИ 10522.500.8, с. Велковци, община Елена, актувана с АОС 1462 / 

27.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 

1258, акт № 87, том V, на 27.09.2019 г. 

2. Утвърждава цена на частта от имота, собственост на община Елена, съгласно 

изготвената пазарна оценка, в размер на 1 290 лв. (хиляда двеста и деветдесет 

лева), без включен ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедурата, както и да сключи договор за продажба.  

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


