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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 41 / 05.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 05.05.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот – 

публична общинска собственост 

 

 

Постъпило е писмо с вх. № РД.02.18-147/01.04. 2011 г. от Директора на ОД 

„Земеделие” – В. Търново, в което е изразена молба да се предостави за нуждите на 

Общинска служба по земеделие – Елена, за временно и безвъзмездно управление на 

част от имот – общинска собственост, а именно: – две помещения /музейна зала/, 

разположени на приземния етаж в западната част на сградата с обща площ от 160 кв. 

м.,находящо се в административната сграда на Община Елена, актуван с АОС № 

283/25.07.2001 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.02.2005 г. под № 72, 

том ІІ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14, ал.1 от 

Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Дава съгласие да бъде сключен Договор за безвъзмездно управление от 

общинска служба по земеделие – гр. Елена за срок от една година следните части от 

имот – публична общинска собственост, в административна сграда, находяща се на ул. 

“Ил. Макариополски” №24, гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници на 

целия имот: от всички страни улици, актуван с АОС № 283/25.07.2001 г., вписан в 

Служба по впесвание – гр. Елена на 17.02.2005 г. под № 72, том ІІ, а именно: 

– две помещения /музейна зала/ на приземния етаж в западната част на сградата 

с обща площ от 160 кв. м. при граници: от две страни улица и вътрешни части на 

сградата. 

Предоставените помещения да се ползват за административните нужди на 

общинска служба по земеделие – гр. Елена; 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи Договор за безвъзмездно 

управление 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


