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 - ______ / 19.01.2022 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 83 / 30.07.2015 г. по Протокол № 8 / 30.07.2015 г. и на основание чл.
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. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост, в
съответствие с чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 5, т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ, Общински съвет
Елена е приел следното:
1. Дарява в ползва на Държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването,
имот - частна общинска собственост, намиращ се в сграда построена в УПИ
ХVІІІ, кв. 21 по плана на гр. Елена, представляващ обособен обект с площ 167.91
кв.м. съгласно проект за обособяване на самостоятелни обекти в сградата на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - гр. Елена, заедно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж. Имотът е актуван с
АОС № 211 / 08.02.2000 г.
2. Дарението се прави единствено за целите на проект за обновяване и модернизация
на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 - 2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на
здравеопазването.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за дарение.
В изпълнение на т. 3 от това решение е издадена Заповед № РД.02.05-308 / 03.05.2016 г.,
изготвен и подписан от наша страна проект за Договор № РД.02.11-536 / 13.05.2016 г.,
който е изпратен до Министъра на здравеопазването за подпис. Съгласно т. 4 от договора
за дарение Министерство на здравеопазването се задължава да го впише за своя сметка по
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съответния ред в Службата по вписванията към Агенция по вписванията и да предостави
на Община Елена заверен препис в 7-дневен срок от подписването на договора. До месец
декември 2021 г. в общинска администрация Елена такъв не е представен и съответно не е
извършено фактическо предаване и приемане на имота.
През 2016 год., след посещение на експерти на Министерство на здравеопазването е
установено, че дареният обект е неподходящ за нуждите на проекта по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., свързан с обновяване и модернизация на
сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ. В интерес на
подобряването на здравното обслужване на жителите и гостите на общината, Общински
съвет дарява в полза на държавата (като не отменя Решение № 83 / 30.07.2015 год.), в
лицето на Министерство на здравеопазването друг имот, за който е сключен Договор за
дарение № РД-06-319 / 14.12.2016 г., подписан двустранно и вписан в Служба по
вписванията. За този имот по надлежния ред е извършено фактическо приемане и
предаване, удостоверено с протокол.
За изясняване собствеността на дареният с Решение № 83 / 30.07.2015 г. имот, до
Министерство на здравеопазването с копие до Областен управител на област Велико
Търново е изпратено писмо с молба да ни информират, дали министерството е приело
дарението и необходим ли е имота за целите на проекта за обновяване и модернизация на
Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
В отговор с наш вх. № РД.02.03-43 (2) / 14.12.2021 г., Областен управител на област
Велико Търново ни уведомява, че в Областна администрация не са образувани
производства за актуване на имота по постъпили заявления от министерства, ведомства
или други органи на държавната власт.
Малко по-късно, с наш Вх. № РД.02.03-43 (3) / 06.01.2022 г. в деловодството на общинска
администрация е получено и писмо от доц. д-р Любомир Бакаливанов, заместникминистър на здравеопазването, с което ни информира, че след проведен анализ в хода на
подготовката на проектното предложение, имотът е определен като неподходящ за целите
на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна
медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Поради тази
причина Министерство на здравеопазването не е приело дарението на имота по Решение
№ 83 / 30.07.2015 г.
Изнесените дотук мотиви са достатъчно основание Общински съвет да отмени приетото
Решение № 83 / 30.07.2015 г., и имота да остане в патримониума на община Елена.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Писмо вх. № РД.02.03-43-(2) / 14.12.2021 г. на Областен управител на
област Велико Търново и писмо вх. № РД.02.03-43-(3) / 06.01.2022 г., Общински съвет
Елена
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1. Отменя свое Решение № 83 / 30.07.2015 г. по Протокол № 8 / 30.07.2015 г., с което
Дарява в ползва на Държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването,
имот - частна общинска собственост, намиращ се в сграда построена в УПИ ХVІІІ,
кв. 21 по плана на гр. Елена, представляващ обособен обект с площ 167.91 кв.м.
съгласно проект за обособяване на самостоятелни обекти в сградата на МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“ - гр. Елена, заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, актуван с АОС № 211 / 08.02.2000 г.

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за отмяна на Заповед №
РД.02.05-308 / 03.05.2016 г., с която е разпоредил с Министерство на здравеопазването
да се сключи договор за дарение на имота по т. 1.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
инж. Иванка Пеева, главен експерт „ОСКП“
18.01.2022 г. 9:07 ч.

Съгласували:
инж. Димитринка Иванова, директор дирекция „УТОС“
Драгомир Цанев, главен юрисконсулт
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