О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т-Е Л Е Н А

гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 01.11.1999 г. от 12.30 часа в голямата зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА. На заседанието присъстваха 17
общински съветници, кмета на общината, секретаря на общината и кметове на
кметства.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за освобождаване на заместник кмет на Община Елена
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение за избор на заместник кмет на Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието.
В залата присъстваха 15 общински съветници.
Д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с проекта за Дневен ред и даде
думата за мнения и предложени
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за Дневен
ред:
“ЗА”- 15,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за освобождаване на заместник кмет на Община Елена
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение за избор на заместник кмет на Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за освобождаване на зам.кмета на Община Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Д-р Даниела Лаловска – Във връзка с процедурата по освобождаването предлагам
гласуването да бъде явно.
Председателят на ОбС подложи на гласуване внесеното предложение за
провеждане на ЯВНО ГЛАСУВАНЕ при освобождаване на заместник кмета на Община
Елена:
“ЗА”- 10,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. Приема се.
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Сашо Топалов – Защо в предложението за освобождаване на зам.кмет на Община
Елена е визиран чл.39, ал.2 от ЗМСМА?
Д-р Даниела Лаловска – Основанието за освобождаване на зам.кмет по ЗМСМА е
чл.21, ал.1, т.4.
Йордан Василев – Нормално е след избори да се сформира нов екип. Приемам и
искам да благодаря на всички – общински съветници, администрацията и
гражданите на общината, затова, че с разум и спокойствие успяхме да решим
проблемите и де се извиня на тези, които по една или друга причина, неоснователно
съм засегнал. Пожелавам ползотворен мандат и добър час на всички.
Симеон Кънчев – Притеснен съм от мотивацията в предложението. Ако наистина
трябва да се вземат мерки за зимната подготовка, то би трябвало заместник кмета
да е човек, който е вътре в нещата. Ако това са причините, не би трябвало да се
гласува предложението. Ако са тясно – партийни – това е друг въпрос.
Инж.Дилян Млъзев – Моите мотиви са предложени в предложението. В следващото
предложение имам предвид човек, който има опит и малко или много е наясно с
нещата. Гласувайте по съвест.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване Проекта за решение относно освобождаване на зам.кмет на Община
Елена:
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 6. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2/ 01.11.1999 г.
ОТНОСНО: Освобождаване на заместник кмет на Община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.4 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Освобождава Йордан Иванов Василев от длъжността заместник кмет на
Община Елена.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за избор на
заместник кмет на Община Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Сашо Топалов – Правя предложение за видоизменение на предложението в частта
му основание. Приемам да бъде – „На основание чл.21, ал.1, т.4 и на основание
чл.39, ал.1.”
Д-р Даниела Лаловска – Господин Топалов е прав, предложението е основателно.
Съгласно чл.39, ал.1 от ЗМСМА, изборът на заместник кмет е таен. Предлагам
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състава на комисията по избора на заместник кмет на Община Елена да бъде същият
както за избор на Председател на ОбС, а именно: Йордан Минчев – Председател,
Красимир Николов – член и Хасан Хасанов – член.
Други предложения не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за състав на
комисията по избор на заместник кмет:
“ЗА”- 16,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе утвърден състава на комисията по избор на
заместник кмет, както следва: 1. ЙОРДАН МИНЧЕВ – Председател, 2. КРАСИМИР
НИКОЛОВ- член, 3. ХАСАН ХАСАНОВ- член
Председателят на комисията по избора г-н Йордан Минчев разясни
процедурата на гласуване.
След проведеното гласуване Председателят на комисията обяви резултата:
ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници. 10 гласа „ДА”, 5 гласа „ПРОТИВ”, 2
недействителни гласа.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 3/ 01.11.1999 г.
ОТНОСНО: Избор на заместник кмет на Община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.4 и чл.39, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Избира инж.Иван Радославов Маринов за заместник кмет на Община
Елена.
След изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет – Елена
д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 13.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/
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