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Изх.№ РД.01.02 - _____ / 05.02.2015 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: Приемане Програма  за управление и разпореждане с общинската собственост 

за 2015 г.  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост, в изпълнение на 

Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2011 - 2015 година, 

Общинският съвет приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост ежегодно по предложение на кмета на общината. Програмата определя 

политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. 

Приложения проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост има за цел да осигури ефективно и рационално управление на общинската 

собственост през 2015 г. Същата е разработена въз основа на мандатната Стратегия за 

управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г., приета с Решение № 2 / 

19.01.2012 г. на Общински съвет Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12, 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 в община Елена, Общински съвет Елена 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2015 г. 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
Изготвил:                                                                                                               Съгласувал: 

инж. Зоя Василева, главен експерт „ОСКП“    Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 

04.02.2015 г., 09:00 ч. 


