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
№ 27 / 26.02.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 2 / 26.02.2013 г.
Относно: Откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото
на „Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.3, т.2 и чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и след приватизационен
контрол, чл.5, ал.2, т.6 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с приватизация
или със след приватизационния 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: УПИ ХV (петнадесет римско) „За
промишлени и складови дейности”, в кв. 98 (деветдесет и осем) по плана на гр. Елена,
цялото с площ 5 230 (пет хиляди двеста и тридесет) кв. м., ведно с построените в него:
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ГУМОРЕМОНТЕН ЦЕХ със застроена площ
298 (двеста деветдесет и осем) кв. м, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД
със застроена площ 132 (сто тридесет и два) кв. м, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА
СГРАДА – СКЛАД със застроена площ 101 (сто и един) кв.м., ОТКРИТ АВТОКАНАЛ
и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 8 (осем) кв.м. при граници:
улица, УПИ ХІ „За административно-битови нужди и производство на нехранителни
стоки”, УПИ ІV „За ДАТ”, р. Еленска и УПИ ІХ „За автосервиз”, находящ се в гр.
Елена, ул. „Трети март” № 9, актуван с АОС № 706 / 15.01.2013 г., вписан в Служба по
вписвания при Районен съд – гр. Елена на 23.01.2013 г. под № 63, том І.
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 на дейности, свързани с приватизация или със след
приватизационния контрол, включително процесуално представителство.
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