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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 136 / 24.09.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 24.09.2020 г. 

 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. 

Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и наследниците на Милка 

Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков 

 

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 

/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. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот, 

находящ се в гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и 

наследниците на Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков, чрез 

продажба на частта на община Елена, представляваща 4 / 10 идеални части от 

правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 27190.501.286 с 

площ 268 кв. м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 

27190.501.286.1 и сграда с идентификатор 27190.501.286.2 по КККР на гр. Елена. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до десет м.). Граници и съседи на имота: имоти 

№№ 27190.501.9677, 27190.501.287, 27190.501.9727, 27190.501.9590  

Имотът е актуван с 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., на наследниците на: 

Милка Райкова Топалова, притежаваща 1/2 идеални части от 6/10 от правото 

на собственост на имота по Нотариален акт № 2, том 2, рег. 234, дело 592 от 

19.09.1996 г., издаден от РС гр. Елена и 

Венедикт Райков Райков, притежаващ 1/2 идеални части от 6/10 от правото на 

собственост на имота по Нотариален акт № 2, том 2, рег. 234, дело 592 от 

19.09.1996 г., издаден от РС гр. Елена. 

 



 

2. Утвърждава цена на частта на община Елена от имот, находящ се в гр. Елена, 

ул. „Панайот Хитов“ № 2, представляваща 4 / 10 идеални части от правото на 

собственост върху поземлен имот с идентификатор 27190.501.286, с площ 268 

кв. м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 27190.501.286.1 и 

сграда с идентификатор 27190.501.286.2 по КККР на гр. Елена, съгласно 

изготвената пазарна оценка в размер на 21 600 лв. (двадесет и една хиляди и 

шестстотин лева), в това число стойността на 4 / 10 идеални части на земята в 

размер на 2400 (две хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС. 

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

действия, свързани с осъществяването на процедурата по прекратяване на 

съсобствеността, както и да сключи договор за продажба. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


