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Р ЕШЕНИЕ  

 
№ 98/12.07.2012 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 8/12.07.2012 г. 

 
 

Относно: Продажба  на 1/2 идеални части  от УПИ ІІ-791, кв. 114, ул. „Църковна” 
№2 гр. Елена 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската 
собственост, чл.47, ал.1 и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се продаде на Иван Стойков Иванов с постоянен адрес гр. 
Елена, ул. „Църковна” № 2, с ЕГН **********, 1/2 (една втора) идеални части от УПИ 
ІІ-791, кв. 114 целия с площ от 451 (четиристотин и петдесет и един) кв. м  по плана на 
гр. Елена, одобрен със заповед ул. рег. № 632/15.04.1975 г., при граници: изток – улица; 
запад – УПИ ІІІ – 791; север УПИ І – 791; юг – улица. Имотът е актуван с АОС № 
373/27.01.2004г. г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – 
Елена под № 112, том І, на 26.01.2005 г. в качеството му на собственик на законно 
построена сграда. 

2. Утвърждава цена на 1/2 (една втора) идеални части от УПИ ІІ-791, кв. 114 
целия с площ от 451 (четиристотин и петдесет и един) кв. м  по плана на гр. Елена, 
актуван с АОС № 373/27.01.2004г. г. – частна общинска собственост, вписан в Служба 
по вписвания – Елена под № 112, том І, на 26.01.2005 г. от 2 749 (две хиляди 
седемстотин четиридесет и девет лева) без ДДС, съгласно бизнес оценка изготвена от 
„Елатив - Техноинвест” ООД. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за продажба с купувача 
по т. 1 от настоящето решение. 

 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 


