
 

 

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  
 

№ 89 / 05.08.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” - 

гр. Елена. 

 

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

местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка 

с чл. 27, ал. 4 от Закона за културното наследство, 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. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Музей на 

Възраждането „Иларион Макариополски” - гр. Елена имот, публична общинска 

собственост, представляващ сграда с идентификатор 27190.501.459.2, 

функционално предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи: два, 

застроена площ 414 кв. м., находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2-А,        

гр. Елена, считано от 01.01.2022 г. 

2. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от 

десет години на имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с 

идентификатор 27190.501.459.2, находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2-А, 

гр. Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 2, като включи в 

него условия за заплащане от страна на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски” - гр. Елена на експлоатационните разходи на сградата, както и 

за спазване на специфичните изисквания за управление и устойчивост, утвърдени 

с проект ROBG-423 „Култура във вечността“, финансиран по Програма Interreg 

V-A Румъния-България 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


