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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 98 / 26.07.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 26.07.2018 г. 

 

 

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

общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“ 

 

 

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. 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. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена през 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. в 

частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, 

определени в закон”,  със следния имот, частна общинска собственост:  

Имот  № 001163 по КВС на землището на гр. Елена, (проектен № 27190.128.99 

по КККР на землището на гр. Елена), с площ 3.928 дка, начин на трайно 

ползване: водостопанско съоръжение, граници: имоти №№ 001162 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 001430 – полски път на община Елена, № 

001158 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът е актуван като 

частна общинска собственост с АОС № 1395 / 10.07.2018 г. вписан в Службата 

по вписванията при Районен съд - Елена под № 849, акт № 137, том ІІІ на 

12.07.2018 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена изготвянето на пазарна оценка от 

независим оценител и внасянето ѝ за одобрение по реда на чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


