
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т - Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57  

         
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№47/16.08.2002 г. 
 

ПРОТОКОЛ №8/16.08.2002 г. 
 
 

Относно: Приемане на приватизационни оценки, правни анализи 
и условия за провеждане на търг за обособени части от 
общинско дружество: 1. Автоспирка с. Мийковци, собственост на 
“Елена Автотранспорт” ЕООД и 2. Бивша таксиметрова служба – 
част от Автогара Елена, собственост на “Елена Автотранспорт” 
ЕООД. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2  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; във връзка с чл.32, ал.4 от ЗПСК, във връзка с §13 от ПЗР на ЗПСК и 
чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и Решение №35 / 10.07.2002 г. на ОбС, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

1. Приема правните анализи и приватизационните оценки на обособени 
части от имуществото на общинско дружество, както следва: 

1.1. От “Елена Автотранспорт” ЕООД: 
           1.1.1. Автоспирка “Мийковци”- находящ се в с. Мийковци парцел I, кв.2 
по частичната регулация на селото, представляващ дворно място от 453 м2  и 
сграда – автоспирка, със застроена площ от 138 м2 в размер на 18 520 лева. 

1.1.2. Бивша таксиметрова служба – част от Автогара гр. Елена в 
размер на 21520 лв. 

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

2.1. Начални тръжни цени: автоспирка с.Мийковци – 18 520 лв.; бивша 
таксиметрова служба – 21 520 лв. 

2.2. Начин на плащане – еднократно при подписване на договора; 
2.3.Допълнителни условия за Автоспирка с.Мийковци: 
-Предмет на дейност-предлагане на туристически услуги /настаняване и 

ресторантьорство/; задължителен размер на инвестициите: 20000 лв. за срок 
от 1 година. 

3.Утвърждава тръжната документация и проектодоговор, като 
неразделна част от нея. 

4.Тръжната документация, на стойност 100 лв. без ДДС за всеки отделен 
обект се получава до 25.09.2002 г. в Община Елена – Център за информация и 
обслужване на гражданите след нейното заплащане. 

5. Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по 
сметка №5000103034, б.код 80070831 при банка “Хеброс” АД гр.Елена. 



6. Търгът ще се проведе на 27.09.2002  г. от 10,30 часа в стая 211 на 
Община Елена. 

7.За обектите, за които не се явят кандидати повторен търг ще се 
проведе на 04.10.2002 от 10,30 часа при същите условия  

8.Утвърждава комисия за провеждане на търга в състав: 
Председател:  инж.Иван Маринов – зам.кмет на Община Елена; 
Секретар:  Румяна Антонова – н-к отдел “ОСП”; 
Членове:  1. Свилен Шарков – юрист; 

   2. Величка Джамбазова – ст. специалист ОС; 
   3. Ваня Петкова – мл.счетоводител в дирекция “ОА” 

Резервни членове:   
1. Мария Стоянова – директор дирекция ОА; 

   2. Даниел Павлов – мл.специалист ОС         
9. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и 

сключи договорите за покупко-продажба на обособените части. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


