
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,          e-mail:ob_savet@elena.vali.bg  
тел./факс (06151) 25-57 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№19/23.04.2003 г. 
 

ПРОТОКОЛ №4/23.04.2003 г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на приватизационна оценка и правен анализ 
на обособена част от общинско дружество “Буковец” 
ЕООД гр.Елена. 

 
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 правния анализ и приватизационната оценка на обособена 

част от имуществото на общинско дружество “Буковец” ЕООД - дворно място от 
3400 кв.м. в едно с построените в него административна сграда - 52 кв.м., 
оранжерия – 142,71 кв.м., пристройка навес – 108,48 кв.м., гараж – 26,03 кв.м., 
представляващ УПИ II – “Оранжерия” в кв.109 А по плана на гр. Елена в размер 
на 8 200 лв. 

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

2.1. Начална тръжна  цена  – 8 200 лв.  
2.2. Начин на плащане – еднократно при подписване на договора. 
3. Утвърждава тръжната документация и проектодоговор като неразделна 

част от нея. 
4.Тръжната документация, на стойност 100 лв. без ДДС се получава до 

14,00 часа на 19.06.2003 г. в Община Елена – Център за информационно 
обслужване на гражданите, след нейното заплащане. 

5.Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по 
сметка №5020002938, б.код 80080813 при банка “Хеброс” АД гр. В. Търново. 

6.Търгът ще се проведе на 20.06.2003  г. от 10,30 часа в стая 211 на 
Община Елена. 

7.При неявяване на кандидат повторен търг ще се проведе на 27.06.2003 
г. 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. Велика Джамбазова – ст. специалист ОС; 
   3. Ваня Петкова – мл.счетоводител в дирекция “ОА” 
   4. Костадин Димитров – общински съветник 
   5. Красимир Николов – общински съветник 

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 
договора за покупко-продажба на имота. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


