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
№ 119 / 30.10.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 13 / 30.10.2014 г.
Относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска
земя – УПИ ІV - ГНС, кв. 68 по плана на гр. Елена

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.182, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.49, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право строеж – допълващо
застрояване на ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ с ЕГН ********** и ТИХОМИР
ИВАНОВ ХРИСТОВ с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес гр. Елена, ул.
„Иван Момчилов ” № 58, за построяване на навес - барбекю с площ от 25.00 кв.м,
разположен в УПИ ІV - ГНС, кв. 68 по плана на гр. Елена, цялото от 345 кв.м., при
граници на имота: УПИ V - 338, УПИ ІІІ – 339, улица, УПИ ХVІІІ – 331, който
имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 389/09.03.2004 г., вписан в
служба по вписванията при РС гр. Елена под № 35, том І от 17.01.2005 г – за срок
от пет години.
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 200 (двеста) лева без ДДС.
3. Срокът на отстъпеното право на строеж започва да тече след съгласуване с
Национален институт за културното наследство.
4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване право на
строеж по т. 1 от настоящото решение.
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