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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 82 / 18.06.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 7 / 18.06.2013 г. 
 
 
Относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска 
земя в УПИ ХХ-176, кв.108 по плана на гр. Елена 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.55 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
община Елена (приета с Решение № 104 / 27.11.2008 г. на Общински съвет Елена), във 
връзка с чл. 182 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде учредено право строеж в полза на Цветан Великов 
Цветанов с ЕГН ********** и Пенка Дженова Цветанова с ЕГН **********, 
двамата с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Оборище” № 29, за построяване на навес 
без оградни стени с площ от 18.36 кв.м, разположен в  източната половина на УПИ 
ХХ-176, кв.108 по плана на гр. Елена, цялото от 470 кв.м., при граници на имота: 
улица, УПИ ХІХ-1157, земеделска земя и УПИ ХХІ-1158, който имот е актуван с 
АОС № 778 / 11.04.2013 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд - гр. 
Елена под № 14, том ІІІ, рег. № 511 от 15.04.2013 г. 

2.Одобрява оценката на правото на строеж върху имота по т.1, изготвена от 
„Дупалов” ООД – град Велико Търново, с ЕИК 104603922, притежаващ сертификат 
за оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 21.12.2010г. в размер на 190 
(сто и деветдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване право на 
строеж в съответствие с т. 1 от настоящото решение. 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
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