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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 колесен трактор ЮМЗ 6 КМ 

в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С протокол за дарение от 12 ноември 2015 г., община Елена е придобила безвъзмездно от 

„МЕГА МД“ ЕООД - гр. Горна Оряховица, представлявано от управителя Мирослав Ангелов 

Ангелов, движимо имущество - колесен трактор ЮМЗ 6 КМ с рама № 352766 и двигател № 

400529, в техническа изправност, без регистрация. 

Тракторът е оборудван с багерна кофа и челен товарач. Същият обаче не може да бъде 

използван по предназначение в дейността на общинската администрация, тъй като няма 

служител с необходимата професионална квалификация и опит. В същото време, тракторът би 

бил полезен на общинското дружество „Буковец“ ЕООД при изпълнение на изкопни работи, 

товарене на инертни материали и други дейности. 

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, 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 „БУКОВЕЦ” 

ЕООД със седалище и адрес на управление град Елена, улица „Tрети март” № 5а, с ЕИК 

814191317, за колесен трактор ЮМЗ 6 КМ с рама № 352766 и двигател № 400529, в 

техническа изправност, без регистрация. 

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

право на ползване с „БУКОВЕЦ“ ЕООД, в изпълнение на т. 1 от настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


