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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 110 / 25.07.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9 / 25.07.2013 г. 
 
 
Относно: Предоставяне на недвижими имоти - частна общинска собственост под 
наем за нуждите на парламентарно представени политически партии 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 22 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена,  
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, Общински съвет - Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с  ПП „БСП”, вписана в регистъра 
за политическите партии под № 20, том 1, стр. 78, по ф. д. № 1969/1990 г. със седалище 
и гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 20 с ЕИК 000702014 за временно 
и възмездно ползване на следната част от имот общинска собственост:  две 
помещения с обща площ от 36,51 кв.м., находящи се на втория етаж в югоизточната 
част на сградата, от имот „За музей и профсъюзен дом” в УПИ І, кв. 35 по плана на 
гр. Елена по АОС 499/15.02.2008 г., вписан в Служба по вписвания на 22.02.2008 г. под 
№ 120, том І с наемна цена 27.36 лв. (двадесет и седем лв. и 36 ст.) без ДДС за срок до 
приключване мандата на 42-рото Народно събрание.  

2. Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с ПП „АТАКА”, регистрирана по ф. 
дело № 7062/2005 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ул. „Врабча” № 1, БУЛСТАТ 131458114, представлявана от председателя Волен 
Сидеров за временно и възмездно ползване на следната част от имот – общинска 
собственост по АОС 446/31.01.2006 г., вписан в службата по вписвания на 02.02.2006 г. 
под № 36, том І и представляващ едно помещение с площ от 15 петнадесет/ кв. м на 
втори етаж от сграда построена в имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена с 



наемна цена 11.21 лв. (единадесет лв. и 21 ст.) без ДДС за срок до приключване 
мандата на 42-рото Народно събрание. 

3. Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с ПП „ГЕРБ”, регистрирана по ф. 
дело № 1545/2007 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, 
Район Триадица, НДК – Административна сграда, ет. 17, БУЛСТАТ 175248466 с 
председател Бойко Методиев Борисов за временно и възмездно ползване на следната 
част от имот – общинска собственост по АОС 446/31.01.2006 г., вписан в службата по 
вписвания на 02.02.2006 г. под № 36, том І и представляващ първи етаж /без 
помещенията на магазина/, с площ от 34 кв.м от сграда, построена в пл. № 368, кв. 70 
по плана на гр. Елена с наемна цена 25.46 лв. (двадесет и пет лв. и 46 ст.) без ДДС за 
срок до приключване мандата на 42-рото Народно събрание. 

4. Възлага на кмета на община Елена да издаде съответните заповеди и сключи 
договорите по т.т. 1, 2 и 3 от настоящото решение. 

 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 


