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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 върху 2 бр. автобуси 

„Фолксваген ЛТ 46“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило предложение от Иван Любенов Иванов, 

управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД, с което същият предлага да бъде намалена 

стойността на наемната вноска по сключен договор за наем от 2006 г., с който община 

Елена отдава под наем на търговското дружество два броя автобуси „Фолксваген ЛТ“. 

Като мотив за направеното предложение са посочени завишените разходи за поддръжка 

вследствие на амортизиране на техниката. Управителят посочва, че автобусите се 

експлоатират вече девет години и се поддържат в добро техническо състояние, но това 

създава затруднения в работата на дружеството, защото освен текущите разходи по 

поддръжка, трябва се заплащат и наемни вноски в размер на 2 400 лв. годишно. Срокът, за 

който договорите са били сключени, е изтекъл. 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост се 

извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 

предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се 

определят от общинския съвет в съответната наредба. Чл. 39, ал. 4 от ЗОС предвижда 

възможност за учредяване безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс след 

решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците. През последните години Общински съвет Елена е възприел практика да се 

използва тази законова разпоредба, като по този начин на „Елена Автотранспорт“ ЕООД 

са предоставени три автобуса с различен брой места. Намирам за уместно вместо да се 

сключват нови договори за наем с дружеството (за което трябва да се проведе и съответна 

състезателна процедура), за двата автобуса да бъде учредено безвъзмездно право на 

ползване в полза на общинското дружество. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2, 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 в полза на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление град Елена, улица 

“Tрети март” № 9, с ЕИК 814189444, за следните пътнически автобуси: 

1.1. „Фолксваген ЛТ 46“ с ДК№ ВТ 1818 АМ и номер на шаси 

WV1ZZZ2DZ6H001177; 

1.2. „Фолксваген ЛТ 46“ с ДК№ ВТ 1881 АМ и номер на шаси 

WV1ZZZ2DZ5H032035. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договори 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 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет на община Елена 

17.06.2015 г., 10:00 ч.  


