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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 25/10.05.2007г. 
 

ПРОТОКОЛ № 4/10.05.2007г. 
 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 
тръжна документация и комисия да продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл.24, ал. 1 и ал. 3 
от НРПУРОИКПКООЕ, Общински съвет – Елена 

 
 

РЕШИ :  
 

1. Обявява присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, актуван с АОС 484/30.01.2007г. представляващ терен с 
площ от 712 кв. м. ПИ 77534.301.9 , находящ се в с. Хъневци, община Елена. 

2. Утвърждава начална тръжна цена на имота от 4 200,00 лв., като върху 
достигната цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 45 от ЗДДС.  

3.  Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи 

просрочени парични задължения към Община Елена, данъчните и осигурителните 
органи. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
- Заявление за участие в търга; 
- проекто договор; 
- тръжни условия; 
- декларация за оглед на обекта; 
- декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена; 
- АОС на имота – копие; 
5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 
Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 
Членове:  
1.Веселка Коева – юрист; 
2. Петя Добрева – ст. специалист “ОСП”; 
3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 
4. Георги Аргиров – общински съветник; 
5.Стоян Николов – общински съветник; 



Резервни членове: 
1. Йордан Цветанов – юрист; 
2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 
3. Красимир Николов – общински съветник; 
Възлага на Кмета на общината провеждането на търга за продажба на 

горепосоченият имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със 
спечелилия  участник. 

 
 
 

 Председател на 
Общински съвет - Елена: 

 (Симеон Кънчев)
 


