
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 75 / 24.06.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10.50 кв. м. 

общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13 

 

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

администрация, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 3 от 

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

на  Общински съвет Елена, във връзка с чл. 182 от Закона за устройство на територията, 

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 да бъде учредено възмездно, безсрочно право на пристрояване за 

изграждане от запад едноетажен обем със стълбищна клетка със застроена площ 

10.50 кв. м. върху общинска земя, към сграда построена в поземлен имот с 

идентификатор 27190.501.511 по КККР на гр. Елена, който имот е актуван с Акт за 

частна общинска собственост Акт за частна общинска собственост № 1497 / 

09.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 175, том І  

на 11.06.2021 г., в полза на приемателя – Маргарита Иванова Топалова. 

2. Одобрява оценката за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 

имота по т. 1, изготвена от лицензиран оценител „Дупалов” ООД, ЕИК 104603922 

със Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 900100106 от 21 декември 

2010 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите 

оценители в България в размер на 340 лв. (триста и четиридесет лева) без вкл. 

ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за Учредяване на 

възмездно право на пристрояване върху 10.50 кв. м. общинска земя, към сграда 

построена в поземлен имот с идентификатор 27190.501.511 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Елена. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


