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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 114 / 30.10.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 30.10.2014 г. 

 

 

Относно: Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Променя програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена през 2014 г., както следва: 

1. Допълва в раздел А: „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем” със следната позиция: Части от имот – публична общинска собственост 

по АОС № 283 / 25.07.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена под № 72, 

том ІІ на 17.02.2014 г., с административен адрес: гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски”  № 24, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички 

страни улица, а именно – части от източно входно фоайе, приземен етаж.  

2. Допълва раздел В: „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди 

отстъпено право на строеж” следните позиции: 

 2.1. УПИ ХІХ – „За общински гаражи”, кв. 21 по плана гр. Елена, цялото с 

площ 870 кв.м. по АОС № 890 / 16.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията гр. 

Елена, Акт № 85, том 6 на 19.09.2014 г.; 

 2.2. УПИ ХІІ-29, кв. 20  по плана на гр. Елена, цялото с площ от 380 кв.м. по 

АОС № 889 / 16.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена, Акт № 84, 

том 6 на 19.09.2014 г.; 

 2.3. Застроен урегулиран поземлен имот ІV - ГНС в кв. 68 по плана на гр. 

Елена с площ 345 кв.м. по АОС № 389 / 09.03.2004 г. , вписан в Служба по 

вписванията гр. Елена под № 35, том І на 17.01.2005 г. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


