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
№ 112 / 12.09.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 10 / 12.09.2013 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2013 г., в части „Имоти, които община Елена има намерение да
продаде ” и „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено
право на строеж”
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 104/27.11.2008 г. на Общински
съвет – Елена, Общински съвет – Елена

Р Е Ш И:
Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2013 г., приета с Решение № 20/26.02.2013 г. на Общински съвет Елена
в част:
1. „Имоти, които община Елена има намерение да продаде ”:
1.1. Застроен поземлен имот с идентификатор 27190.304.2 с площ от 740 (седемстотин
и четиридесет) кв.м. Имотът включва: сграда с идентификатор 27190.304.2.1 със
застроена площ от 43 (четиридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение:
селскостопанска сграда, конструкция: паянтова. Имотът се намира в гр. Елена, ул.
Пърчевци” по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-198/05.07.2006 г.
на Началник СК В. Търново, при граници и съседи: за друг обществен обект,
комплекс № 27190.304.3, 27190.304.1, имот собственост на Слав Йорданов Добрев,
път, дере. За имотът е съставен АОС 479/26.07.2006 г., вписан в Служба по
вписванията при РС Елена на 25.09.2006 г. под № 20, том VІ;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 02498.358.16 с площ от 696 (шестстотин
деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, находящ се: област
В. Търново, община Елена, с. Балуци по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-04-74/02.11.2011 г. на началника на СГКК –
Велико Търново, при граници: път, имот, собственост на Румен Генчев Рачев; имот с
идентификатор 87326.14.105; имот, собственост на Паско Минев Щерев. Имотът е
актуван с АЧОС № 781/18.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена на
22.05.2013 г. под № 115, том V.

2. „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено право на
строеж”:
2.1. Учредяване възмездно право на пристрояване, върху 15 кв.м. общинска земя,
към сграда, разположена в УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр. Елена, който
УПИ е актуван с Акт за частна общинска собственост № 803/23.08.2013 г., вписан в
служба по вписванията при РС гр. Елена под № 7, том ХІІІ, рег. № 2998, от 26.08.2013
година.
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