
 

 

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  
 

№ 92 / 16.06.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 16.06.2016 г. 

 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна 

общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба - гр. Елена 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Министерство на правосъдието - 

Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, Областна пробационна служба 

град Велико Търново, за предоставяне за безвъзмездно управление за срок от десет 

години на част от недвижим имот - частна общинска собственост съгласно АОС № 

446 / 31.01.2006 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена 

под № 36 на 02.02.2006 г., находящ се на ул. „Стоян Михайловски” № 21, в гр. 

Елена, а именно: две съседни помещения с обща площ от 30 (тридесет) кв.м., 

разположени на втория етаж в югозападната част от сградата, намираща се в имот 

пл. № 368, кв. 70 по плана на град Елена, за нуждите на Пробационна служба - гр. 

Елена. 

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

него условия за заплащане от страна на ползвателите на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на 

договора от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията 

да бъдат ползвани за нуждите на администрацията или други звена на общинска 

бюджетна издръжка. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


