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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 142 / 16.12.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 16.12.2021 г. 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на Общински 

съвет Елена 

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

администрация, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и 

чл. 34 от Закона за общинската собственост, 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. Изменя и допълва т. 1.1. и 1.2. от Решение № 77 / 27.06.2019 г. по Протокол № 8 / 

27.06.2019 г., като същите придобиват следното съдържание: 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 27190.503.4 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елена с площ от 4281 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: територия на транспорта и начин на 

трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с 

построените в него сгради: сграда с идентификатор № 27190.503.4.1 на два 

етажа със застроена площ от 685 кв.м, двуетажна масивна построена 1970 г. 

с предназначение: друг вид обществена сграда; сграда с идентификатор 

27190.503.4.2, със застроена площ от 39 кв.м, едноетажна, масивна, 

построена 1975 г. с предназначение: сграда за битови услуги. Имотът е 

актуван с Акт за частна държавна собственост № 5096 / 11.11.2019 г., 

вписан в Служба по вписванията при РС - Елена, акт № 47, том VI на 

15.11.2019 г. 

 

 



 

1.2.Поземлен имот с идентификатор 27190.503.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елена, с площ 1982 кв.м, с трайно 

предназначение на територията: територия на транспорта и начин на 

трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с 

построената в него сграда с идентификатор № 27190.503.6.1, със застроена 

площ от 201 кв.м, двуетажна, масивна, построена 1977 г., с предназначение: 

жилищна сграда еднофамилна. Имотът е актуван с Акт за частна държавна 

собственост № 5099 / 11.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията при РС 

Елена, акт № 46, том VI на 15.11.2019 г. 

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

действия, свързани с подготвянето на необходимите документи за придобиване на 

горепосочените имоти и депозира искане чрез Областен управител на област 

Велико Търново до Министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


