ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg
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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация е депозирано заявление за откриване на процедура за
временно и възмездно ползване на част от сградата - публична общинска собственост, с
административен адрес: с. Майско, ул. „Първа“, № 30. Като мотив за това искане е
посочено откриване офис на лицензиран оператор за разплащания.
Става въпрос за помещение - бивш стоматологичен кабинет, впоследствие лекарски, като
от няколко години помещението не се използва. Към момента в общинска администрация
не е налична информация въпросното помещение да е предоставено под наем или за
безвъзмездно ползване. Няма и проявен предварителен интерес за ползване на
помещението за лекарски или стоматологичен кабинет. От кмета на кметството е поискана
информация, дали в кметството е заявяван интерес от страна на лекари и стоматолози за
ползване на помещението и становище, относно откриване на процедура за отдаването му
под наем. От получения отговор става ясно, че такива искания не са постъпвали, а
становището на кмета е, че селото се нуждае от откриване на такава услуга, като това
няма да възпрепятства дейността на кметството.
Заявеното за отдаване под наем помещение не е необходимо за нуждите на общинска
администрация или дейностите към нея, не се използва и не възпрепятства
осъществяването на дейността на кметството. За частта от сградата, собственост на
община Елена е съставен АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Служба по вписванията при
Районен съд Елена, акт № 96, том ІІІ на 29.03.2005 г.
Гореописаният имот не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2022 год. за отдаване под наем. По своята същност
Програмата има отворен характер и може да се актуализира през годината в зависимост от
нововъзникнали обстоятелства, каквото е и горепосоченото.

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 с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Елена
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
в община Елена през 2022 г., приета с Решение № 23 / 24.02.2022 г. на Общински
съвет Елена, като в раздел III, буква „А: Имоти, които Община Елена има намерение
да предостави под наем” добавя:
Част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Майско, общ. Елена,
ул. „Първа“, № 30, актуван с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Служба по
вписванията при Районен съд Елена, акт № 96, том ІІІ на 29.03.2005 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

инж. Иванка Пеева, главен експерт ОСКП
15.6.2022 г. 15:40
Съгласували:

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция УТОС

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт
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