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
№ 28 / 19.03.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 3 / 19.03.2015 г.
Относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост в с. Яковци,
представляващ придаваема част
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и чл. 15, ал. 5 от
Закона за устройство на територията; чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена, Общински съвет - Елена

Р Е Ш И:
1. Продава на „ЕКО ФРУТ ЕЛЕНА” ЕООД с ЕИК 202913738, със седалище и адрес
на управление: гр. Елена, обл. Велико Търново, ул. „Кършовска” № 39,
представлявано от управителя му Стоян Николаев Златев с ЕГН **********, имот частна общинска собственост, представляващ придаваемо общинско място към
УПИ І–145, кв. 10 по плана на с Яковци, одобрен със Заповед за улична и дворищна
регулация № 2766 / 05.09.1966 г.; изменен със Заповед № РД.02.05 - 30 / 21.01.2015 г. с
площ от 40 (четиридесет) кв. м, при граници: улица, УПИ І-145, кв. 10 по плана на с.
Яковци и КВС; местонахождение на имота: село Яковци, община Елена, област
Велико Търново. Имота е актуван като частна общинска собственост с АОС № 922 /
10.02.2015 г., вписан в Служба по вписвания - гр. Елена, на 11.02.2015 г., под № 98,
том I.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно бизнес оценка на лицензирания оценител
„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 275 (двеста седемдесет и пет) лв.
без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за продажба на имота по т.
1 при цената по т. 2 от настоящото решение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

