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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 38 / 27.02.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 27.02.2020 г. 

 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот - 

частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на 

парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“ 

 

 

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. 14, ал. 4 от Закона за общинска собственост и 

чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

13 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно ползване с ПП „ВОЛЯ“, 

регистрирана по ф. дело № 12351 / 2007 г. по описа на СГС, със седалище и адрес 

на управление гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“, сграда Медицински 

център Младост, за временно и безвъзмездно ползване на следната част от имот 

общинска собственост по АОС № 1133 / 12.12.2015 г., вписан в службата по 

вписвания на 15.12.2015 г. под № 129, том 8 и представляващ помещение № 8 с 

площ 18.5 кв.м., находящо се на втория етаж на масивна двуетажна сграда, 

построена в УПИ V-1786 „За обществено обслужващи дейности“, при граници на 

помещението: помещение № 9, коридор и помещение №7, за срок до приключване 

мандата на 44-тото Народно събрание. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи с политическа партия „ВОЛЯ“ 

договора по т. 1 от настоящото решение, като включи в него условия за заплащане 

на направените експлоатационни разходи от страна на ползвателя. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


