ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - ____ / 14.02.2019 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани
превозни средства, собственост на Община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД - гр.
Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С постановление за възлагане, издадено от ТД на НАП - Велико Търново на 08.11.2018 г.,
след участие в търг с тайно наддаване в изпълнение на Решение № 137 / 25.10.2018 г. и
Решение № 138 / 06.11.2018 г., Община Елена е придобила собственост върху три броя
специализирани превозни средства, а именно:
- Специален автомобил ЗИЛ КС-3575А (водоноска) с рег. № ВТ 1526АН, рама №
3038994, двигател № 644460;
- Специален автомобил КАМАЗ 54112 (бетоновоз) с рег. № ВТ6143АМ, рама №
0020482, двигател № 398861;
- Специален автомобил МАЗ КС-3577 (автокран) с рег. № ВТ 1523АH, рама №
340600107138, двигател № 8809411.
Посочената техника трудно може да бъде използвана по предназначение в дейността на
общинската администрация, тъй като няма служители с необходимата професионална
квалификация и опит. В същото време, автомобилите биха били полезни на общинското
дружество „Буковец“ ЕООД при изпълнение на тяхната основна дейност.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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, върху следните специализирани превозни
средства, собственост на Община Елена:
1.1. Специален автомобил ЗИЛ КС-3575А (водоноска) с рег. № ВТ 1526АН, рама
№ 3038994, двигател № 644460;
1.2. Специален автомобил КАМАЗ 54112 (бетоновоз) с рег. № ВТ6143АМ, рама №
0020482, двигател № 398861;
1.3. Специален автомобил МАЗ КС-3577 (автокран) с рег. № ВТ 1523АH, рама №
340600107138, двигател № 8809411.
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

Изготвил:
Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“
14.02.2019 г., 13:10 ч.
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