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Изх. № РД.01.02- _____ / 03.06.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Продажба на имот, частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Постъпило е искане от Мая Тодорова Кожухарова-Йовчева, ЕГН: 6905301058, с адрес: гр. 

Елена, ул. „Килъжевци” № 10, в качеството ѝ на управляващ и представител на „ЕКОПАРК 

ЕЛЕНА” ООД с БУЛСТАТ 104679592 със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. 

„Килъжевци” № 10, за закупуване на имот № 001259 в землището на гр. Елена с ЕКАТТЕ 

27190, местност "Димова ливада" с площ от 0.700 дка, начин на трайно ползване: „друга 

селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия: седма, 

местонахождение: землище на гр. Елена, местност „Димова ливада”. След учредено право 

на строеж, в имота е построена едноетажна масивна търговска сграда със застроена площ от 

160 кв.м., състояща се от: пивница със самостоятелен вход, търговска зала, склад, кухненски 

бокс, подготвително (миялно) помещение, санитарен възел и избено помещение с полезна 

площ от 50 кв. м., с вътрешно стълбище и смесен магазин със самостоятелен вход, 

търговска зала, складово помещение и санитарен възел. Сградите са собственост на 

„ЕКОПАРК ЕЛЕНА” ООД, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот № 87, 

том ІІІ, рег. № 3762, дело № 1232 от 2007 год., вписан в Служба по вписванията при 

Районен съд - гр. Елена на 03.10.2007 г., акт № 4, том VІІ, издаден от Йордан Цончев, 

нотариус в съдебен район гр. Елена с рег. № 321 в Нотариалната камара в гр. София. 

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост, приета с Решение № 16 от 12.02.2014 г. Законът за общинска собственост дава  

възможност да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, на собственика 

на законно построена върху нея сграда от кмета на общината без търг или конкурс. 

Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, продажбата се извършва след решение на общинския съвет. 

Изготвена е пазарна оценка от лицензирания оценител „Дупалов” ООД с ЕИК 104603922 

със Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 9000100106 от 21 декември 2010 г. 

за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в 

България.  
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Във връзка с гореизложеното, предлагам следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с  чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.40 и чл.41 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за продажба на „ЕКОПАРК ЕЛЕНА” ООД с БУЛСТАТ 104679592 със 

седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. „Килъжевци” № 10, представлявано от 

МАЯ ТОДОРОВА КОЖУХАРОВА-ЙОВЧЕВА с ЕГН 6905301058, адрес: гр. Елена, ул. 

„Килъжевци” № 10 следния имот, частна общинска собственост: 

ИМОТ № 001259 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛЕНА С ЕКАТТЕ 27190, МЕСТНОСТ 

"ДИМОВА ЛИВАДА" С ПЛОЩ ОТ 0.700 ДКА. НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: 

ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ. КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА ПРИ 

НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ: СЕДМА. ГРАНИЦИ НА ИМОТА: № 001383 - ПЪТ IV 

КЛАС НА ОБЩИНА ЕЛЕНА; № 000168 - ПОЛСКИ ПЪТ ОБЩИНА ЕЛЕНА. 

ИМОТЪТ Е АКТУВАН С АОС № 877 / 16.05.2014 Г., ВПИСАН В СЛУЖБА ПО 

ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГР. ЕЛЕНА НА 09.05.2014 Г., АКТ № 84, 

ТОМ 3, 

за сумата от 7 000 (седем хиляди) лв. без ДДС. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия и сключи 

договора за продажба на гореописания имот. 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
 

 

Изготвил:                                                                                                                               

инж. З. Славова – гл. експерт „ОСКП”                                                                                   

29.05.2014 г. 16:45 ч. 
 

 

Съгласувал: 

/Драгомир Цанев – юрисконсулт/                                                                                                                                                         


