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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: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена през 2015 г. 

  

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 8 от 12.02.2015 г. на Общински съвет Елена е приета Програмата за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2015 г. По своята същност тя има отворен характер 

и може да се актуализира през годината във връзка с нововъзникнали обстоятелства и 

инвестиционни намерения.  

Проявен е интерес за закупуване на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно 

поземлен имоти с. Балуци. Същият следва да бъдат включен в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г., след което да им 

бъде изготвена оценка от независим оценител и с отделно решение на Общински съвет Елена да 

бъде предложено откриване на процедура за продажбата им. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 4, ал. 1, чл. 

39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. ал. 1 - 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Елена: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2015 г. в частта ѝ „Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде“, със следната позиция: 

Поземлен имот в с. Балуци с площ от 696 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, актуван с 

АОС № 781 / 18.05.2013 г. 

  

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


