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Изх.№ РД.01.02 - _____ / 28.05.2014 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: Продължаване срока на действие на договора за наем на здравна служба в 

с. Константин   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило заявление с вх.№ ФС.03.05-14 / 20.05.2014 

г. от д-р Тодор Михалев в качеството му на ЕТ „ИППМП д-р Михалев” с ЕИК 201155176 

за удължаване срока на Договор № РД.02.11-77 / 28.05.2009 г. за временно и възмездно 

ползване на част от имот – общинска собственост по АОС № 232 / 09.03.2000 г., а именно: 

кабинет, манипулационна, чакалня и тоалетна с обща плащ от 59.5 кв.м. и апартамент, 

състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с площ от 38 кв.м., построен в 

парцел І, кв.34 по плана на с. Константин, при граници на целия имот: от две страни улица 

и ТПК „Изток”. 

Д-р Михалев е наемател на имота от пет години. През периода на договора е изпълнявал 

съвестно договорните си задължения, като своевременно е плащал всички разходи, 

извършвал е текущи ремонти и към момента няма задължения по договора към общината. 

Чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение № 39 / 30.04.2014 г. на Общински съвет Елена, дава 

възможност договори за наем, сключени за срок по-малък от 10 години и чийто срок не е 

изтекъл, по искане на наемателя да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на 

общински съвет, в случай, че не са нарушавани договорните си задължения. 

Във връзка с гореизложеното и предвид належащата нужда от здравно обслужване на 

населението в с. Константин, предлагам на Общински съвет Елена 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.14, ал.6 от Закона за общинската собственост; 

чл.21, ал.1 и чл.27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет – Елена 
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1. Дава съгласие да бъде удължен срока на действие на Договор № РД.02.11-77 / 

28.05.2009 г. за временно и възмездно ползване на част от имот – общинска 

собственост по АОС № 232 / 09.03.2000 г., а именно: кабинет, манипулационна, 

чакалня и тоалетна с обща площ от 59.5 кв.м. и апартамент, състоящ се от две стаи, 

кухня и сервизни помещения с площ от 38 кв.м., построен в парцел І, кв. 34 по плана 

с. Константин, при граници на целия имот: от две страни улица и ТПК „Изток”, с 5 

(пет) години,  считано от 28.05.2014 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на т.1 от настоящото решение, да 

сключи допълнително споразумение към горецитирания договор. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

инж. Зоя Василева, главен експерт „ОСКП“ 

27.05.2014 г., 14:00 ч. 

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, юрисконсулт 


