
 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
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Р ЕШЕНИЕ  

 
№ 42/27.06.2007 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 6/27.06.2007г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и 
информационен меморандум на недвижим имот частна общинска 
собственост 

 
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 

3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното 
състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на 
оценители и  чл. 5, чл. 6, , ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите и Решение №24/10.05.2007г. на ОбС – гр. Елена, Общински съвет – Елена 
 

РЕШИ :  
 

1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния 
меморандум  за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен 
в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин за хранителни 
стоки – западен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул. “Ст. Михайловски” 
№ 69 в гр. Елена, построена в парцел ІV “За жилищен комплекс”, кв. 84 по плана на 
града, заедно със съответните складови и избени помещения и съответното право на 
строеж и идеални части от общите части на сградата, със застроена площ от 134,86 кв. 
м. и изба 25,96 кв.м., при граници на имота: Магазин – пивница и от три страни общи 
части на сградата, актуван с АОС 275/21.02.2001г. в размер на 47 000 /четиридесет и 
седем хиляди лева/. 

2. Да се извърши продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване при 
следните условия: 

2.1. Начална тръжна цена – 47 000 лв.  
2.2. Стъпка на наддаване – 1000 лв. 
2.3. Депозит за участие в размер на 10 % от началните тръжни цени. 
2.4. Начин на плащане  - еднократно при подписване на договорите за 

приватизация. 
2.5. До процедура за приватизация се допускат юридически и/или физически 

лица, нямащи задължения към община Елена. 
3. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора като неразделна част от 

нея. 
4. Тръжната документация на стойност 100 лв. без ДДС, се закупува до 17,00 ч. 

на 30-тия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в община 
Елена – Център за информационно обслужване на гражданите. 



5. Предложенията за участие се подават в срок до 35 дни от обнародване на 
решението в “Държавен вестник” в община Елена - Център за информационно 
обслужване на гражданите. Предложенията за участие се подават до община Елена в 
запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация. 

6. Търгът да се проведе на 15-тия ден след изтичане на срока по т. 5 в 14.00 ч. в 
стая 211 на общинска администрация Елена. 

7. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 5 дни преди 
изтичане на срока по т.6. 

8. Възлага на кмета на общината да назначи комисия от 5 членен състав: един 
юрист, двама представители на общинска администрация, двама общински съветника: 
Стоян Николов председател на Постоянната комисия “ОСЗГ”, Георги Аргиров 
председател на Постоянната комисия  “МСНУРПЕ” и Пенка Попова председател на 
Постоянната комисия “БФИИП”, резерва Лазар Костов заместник председател на ОбС-
Елена. 

9. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и сключи 
договора за продажба. 

 
 
 

 Председател на 
Общински съвет - Елена: 

 (Симеон Кънчев)
 


