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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 100 / 27.07.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 27.07.2017 г. 

 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2017 г. 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Включва в раздел Б „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“, 

следните имоти - частна общинска собственост:  

1.1. Втори етаж от двуетажна масивна сграда (бивша детска градина) със 

застроена площ от 285 кв.м., таван със застроена площ от 104.83 кв.м., 

едноетажна масивна постройка (котелно помещение) със застроена площ от 

95.20 кв. м., тоалетна със застроена площ от 4.80 кв. м., заедно със 

съответните идеални части от общите части на сградата, построена в част 

от поземлен имот пл. № 491, като частта от поземления имот попада в 

парцел V - 490, 491 „За ДИП „Деню Георгиев“ , кв. 15 по плана на гр. Елена, 

актуван с Акт за поправка на акт №1372 / 13.07.2017 г., вписан в Службата 

по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 17.07.2017 г. под № 173, том 

3; 

1.2. Поземлени имоти - частна общинска собственост в землището на с. 

Бойковци, община Елена, както следва: 

1.2.1. Имот № 000156 с площ от 0.753 дка, НТП „пустееща 

необработваема земя“, актуван с АОС № 1365 / 04.07.2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г. 

под № 132, том 3; 

 

 

 



1.2.2. Имот № 000157 с площ от 0.580 дка, НТП „пустееща 

необработваема земя“, актуван с АОС № 1366 / 04.07.2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г. 

под № 133, том 3; 

1.2.3. Имот № 000158, с площ от 0.559 дка, НТП „пустееща 

необработваема земя“, актуван с АОС № 1367 / 04.07.2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г. 

под № 134, том 3; 

1.2.4. Имот № 000159, с площ от 0.369 дка, НТП „пустееща 

необработваема земя“, актуван с АОС № 1368 / 04.07.2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г. 

под № 135, том 3; 

1.2.5. Имот № 000160, с площ от 0.382 дка, НТП „пустееща 

необработваема земя“, актуван с АОС № 1369 / 04.07.2007 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г. 

под № 136, том 3. 

2. Включва в раздел Д „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на 

лица определени в закон“, а именно: придаваемо общинско място към УПИ ХІ-

298, кв.14, по плана с. Чакали, община Елена, с площ от 55 кв.м., актувано с АОС 

№ 1370 / 06.07.2017 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. 

Елена на 10.07.2017 г.. под № 146, том 3. 

3. Включва в раздел А „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем“, а именно: три кв.м. от източното входно фоайе на приземния етаж от 

имот - публична общинска собственост при граници: стълби, пункт за управление, 

антре, външна стена, с предназначение: за поставяне на вендинг автомат за топли 

напитки и комбиниран вендинг-автомат за пакетирани хранителни изделия и 

бутилирани безалкохолни напитки. Сградата се намира в УПИ І, кв. 33 по плана 

на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” 

№ 24, актувана като публична общинска собственост с АОС № 283 / 25.07.2001 г., 

вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 72, том ІІ 

на 17.02.2005 г. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


