ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 21 / 21.12.2011 г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г.
ОТНОСНО: Продажба на предаваема част – общинска собственост
Постъпила е молба от Стефка Стоянова Петрова като собственик на имот,
представляващ УПИ VІІ - 439, кв.28 по плана на гр. Елена, одобрена със Заповед ул.
рег. № 632/15.04.1975 г. и дв. рег. № 721/05.09.1996 г., за закупуване предаваема част,
включена в УПИ VІІ-439, кв. 28 по плана на гр. Елена, с площ от 63/ шестдесет и три /
кв.м.
Съставен е акт за частна общинска собственост № 477/17.07.2006 г., вписан в
Служба вписвания на 25.09.2006 г. № 16, том VІ. За имота е изготвена оценка от
„Елатив Техноинвест” ООД със сертификат на дружество на независим оценител Рег.
№ 900300017 от 14 декември 2009 г., издаден въз основа на лиценз № 9461 от
28.04.2001 г. от Агенцията за приватизация.
Във връзка с това и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от ЗУТ ,
чл.35, ал.4 т.2 от ЗОС и чл.49 от НРПУРОИ на Общински съвет гр. Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

РЕШИ:
1. Дава съгласие за продажба на предаваема част – частна общинска
собственост, към УПИ VІІ - 439, кв.28 по плана на гр. Елена, с площ от 63 /шестдесет и
три/ кв. м., при граници на предаваемата част: УПИ V – 439, УПИ VІ „За озеленяване”,
УПИ ІV - 438, актувана с АОС № 477/17.07.2006 г., вписан в Служба по вписвания на
25.09.2006 г. № 16, том VІ.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно бизнес оценката на „Елатив Техноинвест” ООД, в размер на 860 /осемстотин и шестдесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договора за продажба.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
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