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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 25 / 17.02.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 2 / 17.02.2012 г. 
 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна  
документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост 
 
 

На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия, чл.35, 
ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна 
общинска собственост, както следва: 

1.1. Незастроен  УПИ VІІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при 
граници: УПИ ІV, улица, УПИ VІІ, УПИ ІХ,  с площ от 714 кв.м., актуван с АОС № 404 / 
25.06.2004 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 55, том І от 
18.01.2005 г.; 

1.2. Незастроен  УПИ І, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при граници: 
УПИ ІІ, улица, улица, УПИ VІІ,  с площ от 760  кв.м., актуван с АОС № 401 / 02.06.2004 
г.. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 53, том І от 18.01.2005 г.; 

1.3. Незастроен УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при граници: 
УПИ ІV – 233 и УПИ V234, улица, УПИ І и УПИ ІІ, УПИ VІІІ,  с площ от 779 кв.м., 
актуван с АОС № 399 / 27.05.2004 г.. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена 
под № 52, том І от 18.01.2005 г. 

2. Утвърждава начална тръжна цена за имотите по т.1, а именно: 
2.1 Незастроен УПИ VІІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 

714 кв.м. – 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС; 
2.2 Незастроен УПИ І, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 760 

кв. м. –  5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС; 
2.3. Незастроен УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 779 

кв. м. – 5 200.00 (пет хиляди и двеста) лева без ДДС. 
 



 

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи 

просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна документация и 
подали предложения в указания срок; 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга; 
4.2. Предложение за цена; 
4.3. Проектодоговор; 
4.4. Тръжни условия; 
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
4.7. Акт за общинска собственост на имота – ксерокопие. 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 
Председател: Йордан Димитров – зам. кмет на община Елена; 
и членове:  Надя Недялкова – юрист; 

Петя Добрева – Костадинова – служител в община Елена; 
Зоя Славова – служител в община Елена; 
Силвия Мирянова – служител в община Елена; 
Милко Моллов – общински съветник; 
Йордан Йорданов – общински съветник; 

Резервни членове: 
Елка Николова – служител в община Елена; 
Магдалена Борисова – общински съветник 

6. Възлага на кмета на община Елена организацията по провеждането на търга за 
продажба на цитираните по – горе имоти и го упълномощава да сключи договори със 
спечелилите търга участници. 

 
 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 


