ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/60-26, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _____ / 17.03.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Предоставяне чрез дарение на вещи - общинска собственост за нуждите на Районно
управление на МВР - гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 21 / 25.02.2016 г. Общински съвет Елена е предоставил чрез дарение имот - частна
общинска собственост, бивша детска градина, за нуждите на Районно управление на МВР - гр.
Елена.
В изпълнение на горепосоченото решение и съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е издадена заповед, подписан е
договор за дарение, а на 22.02.2017 г. с приемо-предавателен протокол сградата е предадена във
владение на Районно управление на МВР - гр. Елена. Предстои да бъде извършен ремонт,
средствата за който са на разположение на Областната дирекция на МВР - гр. Велико Търново.
При предаването на сградата, представителите на Районното управление на МВР в назначената
със заповед на Министъра на вътрешните работи приемателна комисия проявиха интерес към част
от оборудването, намиращо се в сградата. Става дума основно за малоценни активи (шкафове,
гардероби, бойлери), както и за такива, които са трайно прикрепени към сградата и представляват
части от сградните инсталации (отоплителна система и цистерни към нея, ел. табла). Същите не са
необходими за нуждите на общинската администрация, нито на други бюджетни звена, а част от
тях не могат да бъдат отделени от сградата, без при това да бъдат повредени до степен на
неизползваемост.
Законът за общинската собственост дава възможност дарения на имущество да се извършва след
решение на Общинския съвет с квалифицирано мнозинство три четвърти от общия брой на
съветниците. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество конкретизира, че дарения могат да бъдат правени в полза на държавата или на
юридически лица на бюджетна издръжка.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
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. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 4

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет Елена
Дарява на Областна дирекция на МВР - Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул.
„Бачо Киро” № 7, БУЛСТАТ 129009767, представлявана от нейния директор, старши
комисар Димитър Георгиев Машов, следното движимо имущество - общинска собственост:
№

Вид на актива

1.

Водогреен котел -1бр.

2.

Библиотека - 5 бр.

3.

Единична цена, лв.

Стойност, лв.

10 351.06

10 351.06

4.30

21.48

Бойлер – 2 бр.

58.41

116.82

4.

Беседки – 2 бр.

1.12

2.24

5.

Гардероби – 4 бр.

3.04

12.16

6.

Ел. табло – 2бр.

12.52

25.04

7.

Нафтова горелка – 1 бр.

19.22

19.22

8.

Каменна ограда – 1 бр.

438.00

438.50

9.

Цистерна за нафта – 1 бр.

21.76

21.76

10.

Цистерна за нафта – 1 бр.

35.90

35.90

11.

Шкаф секционен – 1 бр.

0.65

0.65

12.

Шкаф секционен – 9 бр.

9.76

87.84

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед, да подготви договор за дарение,
както и да организира фактическото предаване на имуществото по т. 1 от настоящото
решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“
14.03.2017 г., 10:40 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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