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
№ 28 / 13.03.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 3 / 13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на обособена част от
имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, чл.5,
ал.2, т.6 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Открива процедура 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, от правото на строеж и 2.8749 % идеални части от земята, равняващи се на 28
кв.м., при граници: север – улица, север и изток – коридор и стълбище, изток – магазин,
запад – магазин, разположено на първи етаж в триетажна 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.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на
горепосочения обект, чрез процедура на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
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