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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 75 / 28.05.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 28.05.2020 г. 

 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична 

общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София 

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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на 

общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/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: 

 
Дава съгласие да бъде сключен договор със Стационарната комуникационна и 

информационна система, БУЛСТАТ: 129010221, седалище и адрес на управление 

1606, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34, представлявана от Полковник 

Людмил Иванов Стоянов - Командир - за безвъзмездно управление за срок от 

десет години, считано от 01.06.2020 г., на част от недвижим имот - публична 

общинска собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 год., находящ се на ул. „Иларион 

Макариополски” № 24 в гр. Елена, административна сграда на община Елена, а 

именно: Първи надземен етаж - фоайе запад, складови и санитарни помещения с 

площ 191 кв. м. и на Втори надземен етаж - помещения № № 106 и 107 с площ 38 

кв. м., 2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като 

включи в него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата 

част от експлоатационните разходи на сградата. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


