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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 143 / 22.10.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 22.10.2020 г. 

 

 

Относно: Даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на активи на 

общинско търговско дружества „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за 

бъдещата оперативна дейност на дружеството. 

 

 

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

местната администрация и чл. 51а, ал. 4, т. 3 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.16, ал. 1, т. 8 и т. 13, вр. с чл. 27, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата 

на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско 

участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска 

администрация и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 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 

12 гласа „за”, „против”- 1 „въздържали се”- няма/ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се проведе процедура от управителя на търговското дружество 

за продажба на сгради-собственост на „Буковец“ ЕООД, които не се ползват и не 

са необходими за дейността чрез публичен търг с явно наддаване при спазване 

разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно: 

1.1. Сграда с идентификатор 27190.501.140.3, представляваща складова база 

(склад) със застроена площ 339 кв.м.; 

1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.140.9, представляваща друг вид 

производствена / складова / инфраструктурна сграда със застроена площ 

263 кв.м.; 

1.3. Сграда с идентификатор 27190.501.140.10.2, представляваща гараж в 

сграда със застроена площ 150 кв.м.; 

1.4. Сграда с идентификатор 27190.501.140.12, представляваща хангар / депо 

/ гараж със застроена площ 223 кв.м.; 

 



 

1.5. Сграда с идентификатор 27190.501.140.17, представляваща складова 

база (склад / метален навес) със застроена площ 267 кв.м.; 

1.6. Сграда с идентификатор 27190.501.140.18, представляваща складова 

база (склад / метален навес) със застроена площ 214 кв.м. 

2. Възлага на управителя да организира изготвянето на пазарна оценка за 

посочените сгради от независим лицензиран оценител. 

3. Приходите от продажбите да се използват целево, за покриване задължения на 

дружеството към Националната агенция по приходите и доставчици 

(контрагенти). 

4. За резултатите от проведените процедури управителят на дружеството да 

уведоми Общински съвет Елена и кмета на община Елена в едноседмичен срок от 

приключването им. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


