
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 111/26.07.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9/26.07.2012 г. 
 
 

Относно: Намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот 
обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена 
(складово помещение) 
 
 

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.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Намалява първоначална тръжна цена за приватизация на обособена част от 
имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Елена, ул.„Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, находящ 
се в гр.Елена, ул.„Стоян Михайловски” № 36, а именно: обособен обект от сграда 
„Автогара” с предназначение складово помещение, с площ от 45.45 (четиридесет и пет 
цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 2.8749 % идеални части от общите 
части на сградата и  от правото на строеж, при граници: север – улица, север и изток – 
коридор и стълбище, изток – магазин, запад – магазин, разположено на първи етаж в 
сграда – Автогара, построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници на 
целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две 
страни улица, който имот е актуван с АОС № 244 / 12.07.2000 г., вписан в служба по 
вписванията на 28.02.2005 г.под № 13, том ІІ, с 35% (тридесет и пет процента), от 12860 
(дванадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) на 8 359 (осем хиляди триста 
петдесет и девет лева) - начална тръжна цена. 

2. Обявява повторен търг с явно наддаване за приватизация на обособена част от 
имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Елена, ул. „Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, 
находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски” №36, а именно: обособен обект от 
сграда „Автогара” с предназначение складово помещение, с площ от 45.45 (четиридесет 
и пет цяло и четиридесет и пет стотни) кв. м., заедно с 2.8749 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: север – улица, север и 
изток – коридор и стълбище, изток – магазин, запад – магазин, разположено на първи 
етаж в сграда – Автогара, построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници 
на целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две 
страни улица, който имот е актуван с АОС № 244 / 12.07.2000 г., вписан в служба по 
вписванията на 28.02.2005 г.под № 13, том ІІ,  с начална тръжна цена от 8 359 (осем 
хиляди триста петдесет и девет лева). 

 
 



 
3. Търгът да се проведе на 16-тия ден от обнародване на решението в Държавен 

вестник,  с начален час 10.30 ч. в стая 211 на общинска администрация Елена. 
4. Търгът да се проведе при условията определени в Решение №74 / 18.05.2012 г.  

по протокол № 6 / 18.05.2012 г. на Общински съвет Елена, обявено в неофициалния 
раздел на Държавен вестник, бр. 45 / 29.06.2012 г., в което да се направят съответните 
изменения съгласно настоящото решение. 

 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


