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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 105/12.07.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 8/12.07.2012 г. 
 
Относно: Обособяване на самостоятелни обекти в сградата на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов” ЕООД - гр. Елена 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, както и с чл.181, ал.2 от ЗУТ и чл.чл.37, 38 и чл.40, ал.1 от 
Закона за собствеността, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъдат обособени самостоятелни обекти в сградата на Общинска 
болница - гр. Елена, както следва: 

1.1. За собствеността на „Медицински център - І - Елена” ЕООД - гр. Елена: три обекта 
на първия и един – на втория етаж, съответстващи на описаните помещения в 
приватизационен договор и съответна част от обслужващите помещения в сутерена на 
сградата, идеалната част от общите части и правото на строеж. 

1.2. За собствеността на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” ЕООД - гр. Елена:  

а) на първи етаж обособен обект „Център за спешна медицинска помощ, филиал Елена” 
и обособен обект „Вътрешно отделение”;  

б) на втори етаж обособен обект „Родилно отделение” и обособен обект „Хоспис”;  

в) на трети етаж обособен обект „Медико диагностично звено” и обособен обект 
„Детско отделение”; 

г) в сутерена обособен обект „Кухненски блок”. 

2. За всеки от обектите да се определят обслужващи и складови помещения от сутерена 
на сградата и от използваемия таван над старата част, общи части обслужващи само 
обектите на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” ЕООД - гр. Елена, общи части на сградата, 
идеални части от общи части.  

Кметът на община Елена да възложи изготвяне на архитектурен проект за обособяване 
на самостоятелни обекти, принадлежностите към тях (мазета, тавани), определяне на 
общи части, ценообразуване и идеални части от общите части на сградата, за двамата 
собственици. 

3. Заплащането на разходите по обособяването да стане от бюджета на община Елена 
(за частта, съответстваща на собствеността на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” ЕООД) и 
за сметка на „Медицински център I Елена“ ЕООД, пропорционално на квадратурата на 
обособените части на двамата собственици. 
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