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
№ 6 / 19.01.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 1 / 19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот
публична общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество
на ОбС – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Областна дирекция по безопасност
на храните – гр. В. Търново за безвъзмездно управление за срок от една година на част
от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 283/25.07.2001г.,
находящ се на ул. „Иларион Макариоплски” №24, в гр. Елена, а именно: една втора
идеални части от помещение №111, находящо се на първи етаж в административната
сграда на община Елена, цялото с обща площ от 16,53 кв.м, при граници на
помещението: помещение №116 и коридор, и предназначение за административните
нужди на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. В. Търново.
2. Дава съгласие да бъде сключен договор с Регионална здравна инспекция – В.
Търново за безвъзмездно управление за срок от една година на част от недвижим имот
публична общинска собственост по АОС № 283/25.07.2001г., находящ се на ул.
„Иларион Макариоплски” №24, в гр. Елена, а именно: една втора идеални части от
помещение №111, находящо се на първи етаж в Административната сграда на община
Елена цялото с обща площ от 16,53 кв.м, при граници на помещението: помещение
№116 и коридор, и предназначение за административните нужди на РЗИ – гр.В.
Търново.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите по т. 1 и т.2, като
включи в тях условия за заплащане от страна на ползвателите на съответната част от
експлоатационните разходи в сградата.
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