
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 30 / 07.04.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 07.04.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на ПП ГЕРБ на част от имот публична общинска 

собственост 

 

Постъпила е молба № ФС.03.03 – 22/1//10.03.2011 г. от областен координатор на 

ПП ГЕРБ – Велико Търново, за предоставяне на част от имот публична общинска 

собственост, находящ се в с. Константин, общ. Елена, представляващо едно 

помещение с площ от 28, 48 кв.м, разположено на втория етаж в югоизточната част на 

двуетажна сграда, находяща се УПИ І, кв. 29 по плана на с. Константин, при граници 

на помещението: улица, коридор и административни помещения на кметство с. 

Константин, който имот е актуван с АОС 191/13.07.1999 г., вписан в Служба по 

вписвания – Елена на 28.03.2005 г. под № 84, том ІІІ 

Поради това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 14, ал. 4 от ЗОС и 

във връзка с чл. 22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС – Елена и чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите 

партии, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Предоставя на ПП ГЕРБ част от имот публична общинска собственост, 

находящ се в с. Константин, общ. Елена, представляващо едно помещение с площ от 

28, 48 кв.м, разположено на втория етаж в югоизточната част на двуетажна сграда, 

находяща се УПИ І, кв. 29 по плана на с. Константин, при граници на помещението: 

улица, коридор и административни помещения на кметство с. Константин, който имот 

е актуван с АОС 191/13.07.1999 г., вписан в Служба по вписвания – Елена на 28.03.2005 

г. под № 84, том ІІІ. 

 Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за политическите партии, договора се сключва 

до прекратяване мандата на 41-вото Народно събрание. Наемната цена изчислена по 

методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на 

общински имоти е 14,35 / четиринадесет лв. и 35 ст./ без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор за наем с 

общинското ръководство на ПП ГЕРБ. 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


