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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 27 / 07.04.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 07.04.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на обособена част от 

имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена 

 

Има проявен интерес за закупуване на обособена част от имуществото на 

„Елена Автотранспорт”ЕООД, находяща се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски” №36 

и представляваща „Покрита колонада - изток”, разположена в източната част на втори 

етаж в три етажна сграда – автогара, актувана с АОС 244/12.07.2000г., вписан в 

Служба по вписванията на 28.02.2005г. под №113, том ІІ. Построена в УПИ І, кв. 76 по 

плана на гр. Елена, при граници на УПИ І от три страни улица и УПИ ХV „За 

общежитие и гаражи”. За обособяването на обекта има изготвен инвестиционен проект 

за обособяване на самостоятелни обекти – Автогара гр. Елена. Проекта е изготвен от 

фирма „Роса” ООД, гр. В. Търново и е одобрен от гл. архитект на община Елена на 

11.08.2010г.. 

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. 6 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с 

подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително 

процесуално представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на 

„Елена автотранспорт”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети 

март” №9, ЕИК 81489444, представляваща самостоятелен обект , находяща се в гр. 

Елена, ул. „Стоян Михайловски” №36, а именно „Покрита колонада - изток” 

разположена в източната част на втори етаж в три етажна масивна сграда – автогара, 

със ЗП- 104, 20 кв. м., заедно със съответните 6,6292 % ид.ч. от общите части на 

сградата, равняващи се на 4,56 кв. м. и съответното право на строеж върху 108, 76 кв. м. 

върху УПИ І „За автогара”, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници на УПИ І от три 

страни улица и УПИ ХV „За общежитие и гаражи”, за който имот е съставен АОС 

244/12.07.2000г., вписан в Служба по вписванията на 28.02.2005г. под №113, том ІІ. 

2. 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.  
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