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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: Определяне на СУ „Иван Николов Момчилов“ - гр. Елена за 

преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 

места, с рег. № СВ 6177 КК 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед № РД 11-26 / 29.09.2017 г., Министърът на образованието и науката е 

прехвърлил безвъзмездно в собственост на община Елена моторно превозно средство 

марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК. В сключения между 

двете страни договор е указано задължение горепосоченото превозно средство да бъде 

използвано за извършване на превоз на деца и ученици.  

След последните промени в Закона за предучилищно и училищно образование и началото 

на настоящата 2017 / 2018 учебна година се оказа, че Средно училище „Иван Николов 

Момчилов“ - гр. Елена има съществена и обективна необходимост от горепосочената 

движима вещ за осъществяването на специализиран превоз. Законът за общинската 

собственост дава възможност движими вещи - общинска собственост да бъдат 

предоставяни безвъзмездно без търг или конкурс след решение на общинския съвет, 

прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, за срок до 10 години. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 

3 от Договор № Д 01 - 314 / 26.10.2017 г. между Министерството на образованието и 

науката и община Елена, Общински съвет Елена: 
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1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на моторно 

превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с рег. № СВ 6177 

КК, в полза на Средно училище „Иван Николов Момчилов“ - гр. Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване със Средно училище „Иван Николов Момчилов“ – 

гр. Елена, в изпълнение на т. 1 от настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Десислава Шопова, заместник кмет „ХД“ 

20.11.2017 г., 14:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


