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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 14 / 11.03.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 11.03.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Включване в годишната програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в част обекти за продажба по реда на ЗПСК за 2011г. приета 

с Решение № 5/27.01.2011г. на Общински съвет–гр.Елена на общински нежилищен 

имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество и откриване 

на процедура за приватизация на същият общински нежилищен имот, невключен 

в имуществото на общинско търговско дружество 

 

 

Има проявен интерес за закупуване на магазин – аперитив със застроена площ от 

103,63 кв.м. и маза под него с площ от 68,72 кв.м., разположени в източната част на 

партерния етаж в сграда находяща се на ул. “В. Левски” № 32 в гр. Елена, състоящ се 

от: търговска зала, спомагателна площ и складови помещения, при граници: изток – 

свободна площ, запад – магазин, север – свободна площ, юг – улица, заедно с 19,46 % 

ид. части от общите части на сградата и съответното право на строеж, върху УПИ VІІІ, 

кв. 7 по плана на града,  актуван с АОС 89/26.08.1996 г., вписан на 04.05.2007г. в 

Служба по вписванията под№74, том.ІІІ при РС – гр. Елена и на основание чл.21, ал. 1, 

т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за 

възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство и 

Решение №12/21.02.2003г. на ОбС- гр. Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинска 

собственост в част обекти за продажба по реда на ЗПСК за 2011г, приета с Решение 

№5/27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Елена общински нежилищен имот, невключен 

в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин – аперитив със 

застроена площ от 103,63 кв.м. и маза под него с площ от 68,72 кв.м., разположени в 

източната част на партерния етаж в сграда находяща се на ул. “В. Левски” № 32 в гр. 

Елена, състоящ се от: търговска зала, спомагателна площ и складови помещения, при 

граници: изток – свободна площ, запад – магазин, север – свободна площ, юг – улица, 

заедно с 19,46 % ид. части от общите части на сградата и съответното право на строеж, 

върху УПИ VІІІ, кв. 7 по плана на града,  актуван с АОС 89/26.08.1996 г., вписан на 

04.05.2007г. в Служба по вписванията под№74, том.ІІІ, при РС-гр. Елена. 

2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин – 

аперитив със застроена площ от 103,63 кв.м. и маза под него с площ от 68,72 кв.м., 

разположени в източната част на партерния етаж в сграда находяща се на ул.“В. 



Левски” № 32 в гр. Елена, състоящ се от: търговска зала, спомагателна площ и складови 

помещения, при граници: изток – свободна площ, запад – магазин, север – свободна 

площ, юг – улица заедно с 19,46 % ид. части от общите части на сградата и съответното 

право на строеж, върху УПИ VІІІ, кв. 7 по плана на града,  актуван с АОС 89/26.08.1996 

г., вписан на 04.05.2007г. в Служба по вписванията под №74, том.ІІІ, при РС- гр.Елена. 

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на 

правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 

горепосочения обект чрез процедура на пряко договаряне съгласно изискванията на 

Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на 

приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално 

представителство. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


