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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: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на общинско 

дружество „Буковец“ ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Една от услугите, предлагани от „Буковец“ ЕООД, е организиране на траурни 

(погребални) церемонии. В тази връзка, с договор за наем № РД.02.11 - 26 / 04.05.2006 г., 

Община Елена е предоставила за ползване на дружеството специализиран лек автомобил 

„Мерцедес 250 D“ с рег. № ВТ 3243 АН. Впоследствие срокът на договора е удължаван 

неколкократно, като последният анекс обхваща периода до края на 2019 г.  

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), „Предоставянето под 

наем или разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс“. Изключение от тази норма е 

регламентирано в чл. 39, ал. 4 от ЗОС, който дава възможност да се учреди безвъзмездно 

право на ползване върху вещи частна общинска собственост, без търг или конкурс, за срок 

не по-дълъг от 10 години, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две 

трети от общия брой на съветниците. 

С оглед удовлетворяване на обществения интерес и потребността от предоставяне на 

траурни (погребални) услуги на по-достъпни за населението цени, 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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,  

Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на автомобил 

„Мерцедес 250 D“ с рег. № ВТ 3243 АН в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена, за 

срок до 10 години. 
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2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно 

право на ползване на автомобил „Мерцедес 250 D“ с рег. № ВТ 3243 АН и № на 

двигател 60291210035054 в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши оценка във връзка с прилагането на 

режима по държавните помощи по отношение на горепосоченото решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ 

19.02.2020 г, 14:15 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

Даниела Бончева, финансов контрольор 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 
 


