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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 14 / 27.01.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2022 г. 

 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот - частна 

общинска собственост в полза на „Еленски балкан” ООД 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 39, ал. 4 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. Дава съгласие да бъде сключен договор с „Еленски балкан“ ООД, ЕИК 

104020058 за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на част 

от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, на 

ул. „Стоян Михайловски“ № 11, представляващ административна сграда,  а 

именно: една стая на първи етаж от сградата с площ от 17.92 кв.м 

(седемнадесет цяло деветдесет и два квадратни метра), при граници на 

помещението: изток – проход, запад – прилежащ тротоар, север – склад, юг – 

прилежащ тротоар. Целият имот е актуван с АОС № 27 / 20.07.1993 г., вписан в 

Служба по вписванията при Районен съд Елена под № 134, том I, на 28.02.2011 

г. 

2. Предоставеното помещение да се използва по само и единствено по 

предназначение, а именно за административните нужди на „Еленски балкан“ 

ООД. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в 

него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част 

от експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно 

прекратяване на договора от страна на общината, в случай че възникне 

необходимост помещението да бъде ползвано за нуждите на администрацията 

или други звена на бюджетна издръжка. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


