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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген 

Крафтер 2.5 TDI” в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В инвестиционната програма на община Елена за 2014 година са заложени средства в 

размер на 72 000 лв. с предназначение - за закупуване на два 20-местни автобуса за 

общинското дружество „Елена Автотранспорт” ЕООД. Източникът на средствата е от 

приватизационни продажби на сгради и обособени части, част от активите на дружеството, 

които съгласно нормативната уредба постъпват в приход на общинския бюджет. 

След проведена процедура за обществена поръчка с две обособени позиции, бе закупен 

един 20-местен автобус „Мерцедес 416 CDI“. Същият, в изпълнение на Решение № 85 / 

24.07.2014 г., бе предоставен за ползване на „Елена Автотранспорт“ ЕООД и с него вече се 

изпълняват превози по линии от общинската и областната транспортни схеми. 

При повторното обявяване на процедурата за обществена поръчка (тъй като на първото 

обявяване нямаше кандидат за втората обособена позиция), за сумата от 30 000 лв. (без 

ДДС) или 36 000 лв. (с ДДС), бе закупен автобус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI” с 21 

седящи места за пътници в много добро техническо състояние, отговарящ на изискванията 

за категоризиране за извършване на пътнически превози, в т.ч. и на деца. 

В изпълнение на инвестиционната програма на община Елена за 2014 г. и поетия с 

продажбата на обособени части от имуществото на „Елена Автотранспорт“ ЕООД 

ангажимент, предлагам закупеният пътнически микробус да бъде безвъзмездно предоставен 

на дружеството с цел осъществяване на основната му дейност, а именно извършване на 

пътнически превози. 
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Във връзка с гореизложеното, 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.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Елена 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на пътнически 

микробус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI“, ДК № ВТ 2682 ВН, номер на шаси 

WV1ZZZ2EZ96012060, в полза на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище 

и адрес на управление град Елена, улица “Tрети март” № 9, с ЕИК 814189444; 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, в изпълнение 

на т.1 от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


