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изх. № РД.01.02 - ______ / 24.03.2023 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: Учредяване безвъзмездно право на ползване на лек автомобил с повишена 

проходимост на ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РУ МВР - ЕЛЕНА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общинска администрация Елена е депозирано писмо с вх. № РД.02.18-1061 / 01.12.2022 

г. от главен инспектор Тодор Тодоров, началник на РУ Елена. Със същото заявява, че за 

нуждите на РУ Елена е необходимо да бъде закупен автомобил с висока проходимост от 

средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана 

и сигурност, група Б, „Полиция, вътрешен ред и сигурност“, за полицейски инспектори и 

инспектор детска педагогическа стая със остатъка в размер на 21 166.00 лв. за 2022 г. 

Съгласно чл. 7 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 

за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.: 

В срока по чл. 1 неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на 

общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси, 

постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“, 

могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. 

за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в 

нормативния акт, с който са одобрени. 

В Решение № 34 / 09.03.2023 г. на Общински съвет Елена в разчета за финансиране на 

капиталовите разходи беше утвърдена позиция „автомобил за нуждите на РУ МВР – 

Елена“. 

Община Елена е закупила лек автомобил Тойота Ланд Круизер с преходния остатък по 

функция „Отбрана и сигурност, група Б, „Полиция, вътрешен ред и сигурност“, за 

полицейски инспектори и инспектор детска педагогическа стая. 

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 
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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 закупеният автомобил за безвъзмездно ползване 

на ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РУ МВР - ЕЛЕНА. В договора, който се 

предвижда да уреди взаимоотношенията между страните в задълженията на ползвателя ще 

бъде включена клауза, че всички разходи по поддръжката и ползването на автомобила, с 

изключение на застраховки, винетки и данък ще бъдат за негова сметка. Освен това ще се 

предвиди възможност за едностранното му прекратяване от страна на общината, в случай 

че възникне необходимост автомобилът да бъде ползван 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 

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 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 ОД МВР 

- ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РУ МВР – ЕЛЕНА на лек автомобил с 

повишена проходимост, марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, рег. № ВТ 0727 

МА, рама № JTEBZ29J900003254. Всички разходи по поддържането и ползването 

на автомобила, с изключение на застраховки, винетки и данък МПС да бъдат за 

сметка на ОД МВР - Велико Търново. 

2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор въз основа на настоящото 

решение за срок от 10 (десет) години. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвили:  

Димка Петрова, директор дирекция ОСД 

 

инж. Иванка Пеева, главен експерт ОСКП, 21.3.2023 г. 16:22 ч. 

 

Съгласували:                                                                                                     

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


