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изх. № РД.01.02 - ______ / 21.01.2022 г. 

 

 

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: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2021 година 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Чл. 66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) регламентира задължението на кмета 

на общината да съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия. В приетата от Общински 

съвет Елена Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ) се уточнява, че такъв отчет трябва да бъде представян поне 

веднъж годишно. Водещ документ за дейността през отчетния период е Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 6 / 

21.01.2021 г. на Общински съвет – Елена, изменена и допълнена с Решение № 38 / 

25.03.2021 г., Решение № 67 / 24.06.2021 г., Решение № 100 / 02.09.2021 г., Решение № 125 

/ 28.10.2021 г. на Общински съвет Елена. 

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. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл. 66а от Закона за 

общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Елена 
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Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2021 година съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Иванка Пеева, главен експерт „ОСКП“ 

19.01.2022 г. 15:24ч. 

 

Съгласували: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция „УТОС“ 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

 


