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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 42 / 25.03.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Промяна статут на имоти, публична общинска собственост, в частна 

общинска собственост. 

 

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

администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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: 
 

1. Обявява имоти, публична общинска собственост, за частна общинска 

собственост, както следва: 

1.1. Читалище - масивна сграда със застроена площ 61 кв.м., находящ се в 

парцел Х, кв. 3 по плана на ул. „Разпоповци“, гр. Елена, актуван АОС № 

144 / 29.09.1997 г. публична общинска собственост, вписан в Служба по 

вписванията при РС- Елена, под № 121, том V. 

1.2. ПИ с идентификатор 02169.351.75, с площ от 278 кв. м., с 

предназначение сграда за култура и изкуство (читалище), находяща се в с. 

Бадевци, община Елена, актуван като публична общинска собственост с 

АОС 590 № / 08.09.2011 г., вписан Служба по вписванията при РС - Елена, 

под № 78, том IV на 09.09.2011 г. 

1.3.  Читалище - двуетажна сграда, построена през 1932 г. за читалище 

заедно с дворно място от 1150 кв. м., попадащо в парцел IV, кв.41 по плана 

на с. Палици, актувано с АОС № 207 / 20.12.1999 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС - Елена на 15.03.2005 г., под №187, том II. 

1.4. Читалище - масивна постройка на два етажа, заедно с дворно място от 

1350 кв. м., попадащо в парцел IV-81, кв. 10 по плана на с. Марян, актуван с 

АОС № 197 / 06.10.1999 г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена 

на 29.03.2005 г., под № 97, том III. 

 

 



 

1.5. Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв. м, в с. 

Блъсковци, АОС № 85 / 26.08.1996 г., вписан в Служба по вписванията при 

РС - Елена на 30.10.2009 г., под № 62, том V. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприеме  необходимите действия за 

отписване на имота от актовите книги за публична общинска собственост и 

състави Акт за частна общинска собственост. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


