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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Изменение в Решение № 116 / 30.08.2018 г. на Общински съвет Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 116 / 30.08.2018 г. Общински съвет – Елена е дал съгласие за безвъзмездно
управление на част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 166 /
02.04.1998 г.) за нуждите на Агенция за социално подпомагане, по-конкретно за
осъществяване дейността на Дирекция за социално подпомагане гр. Елена.
В изпълнение на горепосоченото решение между Община Елена и Агенция за социално
подпомагане е сключен Договор № РД.02.11 - 713 / 19.09.2018 г., с който е предоставена
съответната част от недвижим имот, а именно: първи етаж от сграда и три стаи от втория
етаж с обща площ от 122 кв.м. от административна сграда, находяща се на ул. „Иларион
Макариополски“ № 32. Срокът на договора, съгласно решението, е пет години и изтича на
08.05.2023 г.
В деловодството на община Елена е постъпило писмо от г-жа Зехра Халилова, директор
на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Елена с искане срока на договора да бъде
удължен. Към писмото е приложен и проект на допълнително споразумение за изменение
на срока до 31.12.2025 г.
Искането е мотивирано с това, че в изпълнение на Капиталовата програма за 2019 г. на
Агенция за социално подпомагане са утвърдени сметни стойности и разчети за
финансиране на капиталови разходи за обект „Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.
Елена“ в размер на 36 100 лв. с вкл. ДДС за извършване на строително монтажни работи.
С оглед на това, удължаването на срока на договора ще гарантира необходимата
устойчивост относно ремонта на ползваните помещения.
Направеното искане не противоречи на разпоредбите на Закона за общинската
собственост, съгласно който имотите и вещите - общинска собственост, които не са
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на
общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на

други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури.
Срокът на предоставяне не може да бъде по-дълъг от 10 години, както е и в конкретния
случай.
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 чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и
чл. 14, ал. 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински
имоти, Общински съвет Елена:
1. Изменя свое Решение № 116 /30.08.2018 г., като в т. 1 заменя думите „ЗА СРОК ОТ
ПЕТ ГОДИНИ“ с думите „ЗА СРОК ДО 31.12.2025 г. включително“:
2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на настоящото решение да
сключи с Агенция за социално подпомагане допълнително споразумение за
удължаване срока на Договор № РД.02.11 - 713 / 19.09.2018 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“
14.06.2019 г., 14:00ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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