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изх. № РД.01.02 - ______ / ___.___.2022 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства)
в полза на ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РУ МВР - ЕЛЕНА.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена е закупила 2 броя компютърни конфигурации (Intel i3-10100/RAM DDR4
2x8GB / HDD 1 Tb + 256 SSD / DVD-RW, в това число монитор 24” / мишка и клавиатура)
с преходни остатъци от бюджет 2020 / 2021 от средствата определени с Решение № 790 от
30.10.2020 г. на Министерския съвет за определяне на натурални и стойностни показатели
за делегираните от държавата дейности за 2021 г. Същите са закупени във връзка с
депозирано искане от началник РУ МВР – ЕЛЕНА.
В чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост е дадена 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.
Община Елена предвижда да предостави закупените технически средства за безвъзмездно
ползване на районните полицейски инспектори при РУ МВР – ЕЛЕНА, с цел подпомагане
на административната работа на служителите. В договора, който се предвижда да уреди
взаимоотношенията между страните ще бъде включена клауза, даваща възможност за
едностранното му прекратяване от страна на общината, в случай че възникне
необходимост вещите да бъдат ползвани за нуждите на администрацията или други звена
на бюджетна издръжка. Срокът на договора за безвъзмездно право на ползване на вещите,
предмет на настоящото може да бъде сключен за срок до 10 (десет) години, което не
противоречи на нормативната уредба.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл.
35, ал. 1, т. 4 и чл. 55, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет Елена реши:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване спрямо ОДМВР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 (два) броя компютърни конфигурации (Intel i3-10100/RAM
DDR4 2x8GB / HDD 1 Tb + 256 SSD / DVD-RW, в това число монитор 24” / мишка
и клавиатура) за нуждите на РУ МВР – ЕЛЕНА.
2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор въз основа на
настоящото решение за срок от 10 (десет) години.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

инж. Иванка Пеева, главен експерт ОСКП
20.4.2022 г. 14:35 ч.
Съгласувал:

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД
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