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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 72 / 15.07.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 15.07.2011 г. 

 
ОТНОСНО: Обявяване на имот частна общинска собственост за публична 
общинска собственост и предоставянето му за безвъзмездно управление 

 

 

Сграда - детска градина, находяща се в гр. Елена, ул.„Ив. Момчилов” № 94, в 

която до 1997 г. се помещава ЦДГ „Ана Брадел”, закрита с решение № 43/25.08.1997 г. 

на ОбС-Елена, е основно ремонтирана и преоборудвана, включително и детските 

площадки. Капацитетът й е 156 деца, което позволява в нея да бъдат настанени повече 

деца, отколкото в действащата към момента Целодневна детска градина „Радост”, 

находяща се на ул. „Арх. Миланов” № 4 и при много по-добри условия.  

През последните години ЦДГ „Радост” гр. Елена работи с деца над капацитета, 

броят им в групите е над максимално регламентирания 22 и не могат да бъдат 

приемани всички желаещи, поради което е необходимо да се предприеме 

преместването й в сградата на детската градина на ул. „Ив. Момчилов” № 94. Имотът 

ще служи за трайно задоволяване на обществените потребности за осигуряване на 

места за настаняване в детската градина на децата от град Елена. 

Във връзка с изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3, във връзка с чл. 

3, ал.2, т.3, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И :  
 

1. Обявява за публична общинска собственост детска градина - масивна 

триетажна сграда със застроена площ 394 кв. м., построена в парцел VІ, кв. 88 по плана 

на гр. Елена, заедно с дворно място от 3 900 кв. м., при граници от трите страни улици, 

актувана с акт за частна общинска собственост №218/06.04.2000 г., с административен 

адрес - гр. Елена, ул. „Ив. Момчилов” № 94. 

 

2. Предоставя за безвъзмездно управление от 01.08.2011 г. на Целодневна 

детска градина „Радост” гр.Елена, ЕИК по БУЛСТАТ 104085351, имота по точка 1, 

представляващ детска градина – масивна триетажна сграда със застроена площ 394 кв. 

м., построена в парцел VІ, кв. 88 по плана на гр. Елена, заедно с дворно място от 3 900 

кв. м., с административен адрес - гр. Елена, ул. „Ив. Момчилов” № 94. 

 



3. Възлага на кмета на община Елена да осигури охраната и опазването на 

детска градина- масивна триетажна сграда със застроена площ 339 кв. м. и дворно 

място от 2 960 кв. м., съставляващо парцел ІІІ в кв. 69 по плана на гр. Елена, актувана с 

акт за публична общинска собственост №131/24.04.1997 г., с административен адрес- 

гр. Елена, ул.„Арх. Миланов” № 4, която към момента се ползва от Целодневна детска 

градина „Радост”.  
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