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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Йордан Иванов Димитров,  заместник кмет „ИД“ на община Елена 

 

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

общинска собственост през 2019 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“ 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на 40.80 %  от право на собственост върху едноетажна сграда 

с идентификатор 10522.500.8.1 с площ от 114 кв. м. по КККР на с. Велковци. 

Предназначение: сграда за търговия,  актувана с АОС 1462/27.09.2019 г., вписан в Служба 

по вписванията при РС -  Елена под № 1258, акт № 87, том V  на 27.09.2019 г..  

Съсобственик на имота е РПК вписана в Регистъра на кооперациите при ВТОС по ф. д. № 

999 / 1994 г. с Решение от 16.06.1994 г., БУЛСТАТ 000114242, представлявана от 

председателя на УС Симеон Стоянов Кънчев, притежаваща поземлен имот с 

идентификатор 10522.500.8 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-04-71/18.10.2013 г. 

на Началника на СГКК гр. В. Търново, с адрес на ПИ: с. Велковци, община Елена, с 

трайно предназначение на територията „урбанизирана“, нтп-„ниско застрояване (до 10 

м.)“, целия с площ от 428 кв. м., при граници и съседи на ПИ: 310522.500.4, път, заедно с 

59,20 % от построената в имота СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, със ЗП-114 кв. м., с 

идентификатор 10522.500.8.1, съгласно Нотариален акт № 167, том ІІ, рег. № 1534, дело 

319 от 2014 г., вписан в служба по вписванията при РС – Елена под № 1376 том V, дело № 

710 от 2014 от 20.08.2014 г. на нотариус Йордан Цончев с район на действие РС – Елена и 

№ 321 в регистъра на Нотариалната камара. 

Със заявление, депозирано в Общината, председателят на РПК – Симеон Кънчев, изразява 

желание съсобствеността да бъде прекратена, като РПК закупи частта на община Елена. 

Основание за това му дава чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, съгласно 

който 
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Чл. 36, ал. (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, 

държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския 

съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2 , чрез:…….. 

 2. продажба на частта на общината; 

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

за 2019 г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на Общински съвет Елена. Съгласно 

разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Програмата има отворен 

характер и може да се актуализира през годината по преценка на общинския съвет  в 

зависимост от конкретните условия, промените в нормативната уредба и / или проявен 

интерес по отношение на имоти - общинска собственост.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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 

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена през 2019г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон”,  със следния имот, частна общинска 

собственост:  

40.80 % от право на собственост върху едноетажна сграда с идентификатор 

10522.500.8.1, цялата с площ от 114 кв. м. по КККР на с. Велковци. Предназначение: 

сграда за търговия,  актувана с АОС 1462/27.09.2019 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС -  Елена под № 1258, акт № 87, том V  на 27.09.2019 г.. 

2. Пазарната оценка да се изготви от независим оценител и да се внесе за одобрение 

по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

С уважение, 

 

 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Зам.- кмет „Икономически дейности“ на община ЕЛЕНА 

за кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-562 /18.09.2019 г.   

 


