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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 107 / 23.07.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 23.07.2020 г. 

 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9  от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

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

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена през 2020 г., приета с Решение № 15 / 30.01.2020 г. на 

Общински съвет Елена в частта „Д“, а именно: „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон”, със следния имот, частна 

общинска собственост:  

4 / 10 идеални части от правото на собственост върху поземлен имот, находящ се 

в гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2 с идентификатор 27190.501.286 с площ 268 

кв.м. ведно с построените  в него сгради: 

1. Сграда с идентификатор 27190.501.286.1, с площ 144 кв.м., брой етажи 2, 

предназначение: сграда със смесено предназначение; 

2. Сграда с идентификатор 27190.501.286.2, застроена площ 52 кв.м, брой 

етажи 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана 

Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до десет м.) 

При граници и съседи: 27190.501.9677, 27190.501.287, 27190.501.9727, 

27190.501.9590. 

По Акт за частна общинска собственост № 1485 / 13.07.2020 г., вписан в Служба 

по вписванията при РС -  Елена акт № 112, том ІІІ  на 14.07.2020 г. 

 

 



 

2. Пазарната оценка да се изготви от независим оценител и да се внесе за 

одобрение по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


