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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило уведомление за инвестиционно намерение, 

с което същевременно е проявен интерес за наемане на сграда (склад за строителни 

материали с площ от 396 кв. м.), част от капитала на „Буковец“ ЕООД, намираща се на 

територията на стопанисвания от дружеството бетонов възел. 

След разговор с управителя на дружеството, става ясно, че към момента въпросната 

сграда не се ползва за дейността на дружеството. В средносрочен план също няма 

перспективи за нейното използване по предназначение. Балансовата стойност на сградата 

надхвърля 5% от общата балансова стойност на активите на дружеството. Съгласно чл. 22, 

ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

капитала на общинската част от капитала на търговските дружества, в този случай 

Общински съвет Елена следва да вземе решение, с което да даде съгласие на управителя 

на дружеството да проведе процедура за отдаване под наем на въпросната сграда. Срокът 

на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 51б, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

чл. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена: 
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1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 10 години на следния недвижим 

имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена: склад за строителни 

материали с площ от 396 кв.м., намиращ се на територията на стопанисвания от 

дружеството бетонов възел, попадащ в имот № 001171 в землището на гр. Елена, 

при граници на целия имот: имот № 001172 - полски път на община Елена; имот 

№112001 - нива, собственост на Иван Иванов Пашов; имоти № 001154 и № 001179 

- части от републикански път II-53, собственост на държавата. 

2. Възлага на управителя на „Буковец“ ЕООД да организира и проведе публичен 

търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в община Елена при начална тръжна 

цена, определена от лицензиран оценител, както и да сключи договор със 

спечелилия търга участник. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


