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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: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в община Елена през 2019 г.  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Проявен е  интерес за закупуване на имоти общинска собственост, а именно: 

1. Придаваем общински имот пл. № 60б, с площ от 320 кв. м. към имот пл. № 55 за 

обособяване на нов самостоятелен УПИ VІ-55, 60б, кв. 17 а по плана на с. Дрента, при 

граници: пл. № 55, УПИ VІІ-54, 60а, сервитут на р. Веселина и улица, актуван с АОС 

1455/26.06.2019 г.; 

2. УПИ ХІІІ-135, кв. 11 по плана на с. Буйновци, с площ от 750 кв. м., при граници: 

поземлен имот пл. № 135, ОК–74–92–91, УПИ ХІV-136 и земеделска земя, актуван с АОС 

1456/17.07.2019 г. 

Описаните по-горе имоти не са включени в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2019 г., приета с Решение № 5 / 

24.01.2019 г. на Общински съвет Елена. 

Към момента на приемане на Програмата, нямаше проявен интерес за учредяване вещно 

право на ползване върху имоти общинска собственост от страна на физически и 

юридически лица, записано в раздел В „Имоти, върху които община Елена има намерение 

да учреди вещно право на ползване“, но във връзка с постъпилите заявления следва да 

бъдат направени съответните промени.  

По своята същност Програмата има отворен характер и може да се актуализира през 

годината в зависимост от нововъзникнали обстоятелства, каквото са и горепосочените.  

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. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и  



 2 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Елена 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена за 2019 г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на Общински съвет 

Елена в раздел Д: „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица 

определени в закон” със следните имоти, общинска собственост: 

1.1. Придаваем общински имот пл. № 60б, с площ от 320 кв. м. към имот пл. № 

55 за обособяване на нов самостоятелен УПИ VІ - 55, 60б, кв. 17а по плана на с. 

Дрента, при граници: пл. № 55, УПИ VІІ-54, 60а, сервитут на р. Веселина и 

улица, актуван с АОС № 1455 / 26.06.2019 г.; 

1.2. УПИ ХІІІ - 135, кв. 11 по плана на с. Буйновци, с площ от 750 кв. м., при 

граници: поземлен имот пл. № 135, ОК - 74 - 92 - 91, УПИ ХІV-136 и земеделска 

земя, актуван с АОС № 1456 / 17.07.2019 г. 

2. В „Очаквани приходи“ раздел Б „Разпореждане с имоти общинска собственост“ от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община 

Елена за 2019 г., се добавя нова точка 1.3 „Приходи от продажба на дълготрайни 

нематериални активи (учредяване на сервитути – право на преминаване и прокарване 

на отклонения, учредяване право на строеж и т.н.), като прогнозен резултат се 

изписва сумата 4 717 лв. (четири хиляди седемстотин и седемнадесет лева). 

3. Текстът в раздел В „Имоти, върху които Община Елена има намерение да учреди 

вещно право на ползване“ от Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в община Елена за 2019 г.: “Към момента на приемане на 

програмата, община Елена няма намерение през 2019 г. да учредява вещно право на 

ползване“ да се замени с текста: „При постъпване на заявления същите ще се 

процедират съгласно изискванията на закона“.   

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
 

Изготвил: 

 

Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“ 

17.07.2019 г., 11:40 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев - ст. юрисконсулт 


