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Р Е Ш Е Н И Е 
  

№71/30.08.2001г. 
 

ПРОТОКОЛ №12/30.08.2001 г. 
 

 
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Елена 

 
 
 На основание чл.22, ал.1, от ЗМСМА, във връзка с чл.12 и чл.35, 
ал.1 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 I.Общински съвет-Елена приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ промени в 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Елена, както следва: 
 1.Създава нов член 14 а със следния текст: 
 “(1) По изключение, с Решение на Общинския съвет, имоти – 
публична общинска собственост, както и части от тях могат да се 
отдават под наем за срок до 3 години, при условие, че се използват 
съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването 
на дейностите, за които са предоставени. 
 (2) С решението си Общинският съвет определя реда и условията 
за отдаване под наем. 
 (3) Въз основа на решението на Общински съвет кмета на 
общината сключва договор за наем.” 

2.Създава нов член 14 б със следния текст: 
 “Общинския съвет може да предоставя безвъзмездно за ползване 
имотите – публична общинска собственост, както и части от тях, 



предназначени за социални, здравни, образователни, културни, 
благоустройствени или други обществени нужди от общинско 
значение на съответните организации или юридически лица на 
бюджетна издръжка." 
 3.Създава нов член 25 а със следния текст: 

(1) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска 
собственост, се извършва с решение на Общински съвет 
без провеждане на търг или конкурс, в случаите когато се 
задоволяват важни социални, здравни, образователни, 
културни, благоустройствени или други обществени нужди 
от общинско значение. 

(2) В случаите по ал.1 могат да се продават парцели, имоти, 
сгради и обекти – незавършено строителство. 

(3) По изключение Общински съвет може да взема решение за 
продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, без търг 
или конкурс, и в случаите когато са налице задължения на Община 
Елена, които са признати по законоустановения ред и не могат да 
бъдат удовлетворени по друг начин. 

 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 /д-р Д.Лаловска/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


