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
№3
Днес 29.11.1999 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА . На заседанието присъстваха
16 общински съветника, кметът на общината, зам.кметът на общината, кметове на
кметства и гости на заседанието.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно промени в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Елена.
Вн.: Председателят на ОбС
2. Предложение относно определяне числеността и състава на постоянните
комисии на ОбС.
Вн.: Председателят на ОбС
3. Предложение за привеждане административно-териториалното устройство
на община Елена в съответствие със ЗАТУРБ.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно приемане структурата на общинската администрация.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно избиране на кметски наместници.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение за създаване на Местна комисия по Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно попълване състава на Трипартитния комитет по
Програмата за временната трудова заетост.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно представители в сдружения, в които общината е
член.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието.
В залата присъстваха 15 общински съветници.
Д-р Даниела Лаловска – На основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА са прекратени
правомощията на Иван Радославов Маринов – зам. кмет на общината. ОбИК
гр.Елена, с Решение № 68/02.11.1999 година, обявява за общински съветник от
листата на СДС инж.Иван Георгиев Генов.
Новоизбраният общински съветник инж.Иван Георгиев Генов, положи клетва и
подписа клетвен лист.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с проекта за дневен ред и даде
думата за мнения и предложения.
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Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване представения
Проекта за дневен ред след проведеното гласуване:
“ЗА”- 14,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-1. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно промени в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Елена.
Вн.: Председателят на ОбС
2. Предложение относно определяне числеността и състава на постоянните
комисии на ОбС.
Вн.: Председателят на ОбС
3. Предложение за привеждане административно-териториалното устройство
на община Елена в съответствие със ЗАТУРБ.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно приемане структурата на общинската администрация.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно избиране на кметски наместници.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение за създаване на Местна комисия по Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно попълване състава на Трипартитния комитет по
Програмата за временната трудова заетост.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно представители в сдружения, в които общината е
член.
Вн.: Кмета на общината
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите с предложението за промени в Правилника за организацията и
дейността на ОбС.
В залата влезе общинския съветник Красимир Николов.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Петър Ваков – Има нови съветници, които не са запознати с Правилника за
организацията и дейността на ОбС, предлагам да се зачете текста, който е бил до
сега, за да стане ясно какви промени се правят.
Д-р Даниела Лаловска – Наистина, малко са общинските съветници, запознати със
стария правилник на ОбС. Чл.22 третираше броя на постоянните комисии към ОбС и
тяхното наименование. Предложението за промяна в чл.22 от Правилника се налага
поради намаляване броя на общинските съветници и съответно броя на ПК от 6
става 5. Бившите ПК по стопански дейности и ПК по ФБОбСП се сливат в една. Това
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предложение е съгласувано с представители на основните политически сили в ОбС.
Относно промяната в чл.33 от Правилника на ОбС, до сега беше задължително
всички заседания на ОбС да бъдат озвучени по местния РТВ. Сега даваме
възможност на журналисти да присъстват на заседанията на ОбС, също и на
представители на „Видеосат – Елена”. Когато ОбС реши заседанията да бъдат
озвучени, това ще бъде правено.
Симеон Кънчев – Предлагам да отпадне т.2 от проекта за решение – за промяна в
чл.33, ал.4 от Правилника. Възразявам срещу провеждането на закрити заседания. В
последните 10 години, заседанията на ОбС са били открити за гражданите и те бяха
съпричастни с нашата работа.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
внесено от г-н Симеон Кънчев, да отпадне т.2 от Проекта за решение:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.
Предложението бе прегласувано:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Не се приема.
Председателят на ОбС подложи на гласуване на първо четене да бъдат приети
поправките в Правилника за организацията и дейността на ОбС:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Не се приема.
Сашо Топалов – Предлагам да прегласуваме т.1 от І, без т.2
Инж.Георги Аргиров – При приемане на правилници и Наредби се гласува точка по
точка.
Председателят на ОбС подложи на гласуване на първо четене т.1.І от
проекта за решение – промяна в чл.22 от Правилника:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Гласува се на второ четене промяната на текста в чл.22 от Правилника:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Гласува се по т.2.І от проекта за решение относно поправка в чл.33, ал.4 от
Правилника:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Не се приема.
Гласува се по т.ІІ. от проекта за решение:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4/29.11.1999 г.
ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Елена
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.52, ал.1 от ПОДОС, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
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Р Е Ш И :
1.Приема следните изменения в ПОДОС на първо четене:
Текстът на чл.22 се изменя така: “Постоянните комисии в Общински съвет са:
1. ПК “Законност и обществен ред”;
2.ПК “Икономическо развитие” – финанси, бюджет, общинска
собственост и приватизация;
3.ПК “Селищно изграждане”- жилищна политика, екология,
благоустройство и комуникации;
4. ПК “Образование, култура, младежки дейности, туризъм и спорт”;
5. ПК “Здравеопазване и социална политика”.
Р Е Ш Е Н И Е № 4/29.11.1999 г.
ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Елена на ВТОРО ЧЕТЕНЕ
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.52, ал.1 от ПОДОС, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
І.Приема следните изменения в ПОДОС на второ четене:
Текстът на чл.22 се изменя така: “ Постоянните комисии в Общински съвет с:
А/ ПК “Законност и обществен ред”;
Б/ ПК “Икономическо развитие” – финанси, бюджет, общинска
собственост и приватизация;
В/ ПК “Селищно изграждане”- жилищна политика, екология,
благоустройство и комуникации;
Г/ ПК “Образование, култура, младежки дейности, туризъм и спорт”;
Д/ ПК “Здравеопазване и социална политика”.
ІІ. ПК “Законност и обществен ред” в едномесечен срок след конституирането
си внася проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и
Общинската администрация в частта, отнасяща се до Общински съвет.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Даниела Лаловска –След проведени консултации с политическите сили в бщински
съвет и имайки предвид приетите поправки в Правилиника за организацията и
дейността на ОбС, предлагам ПК в ОбС да бъдат със следната численост:
ПК”Законност и обществен ред” – 5 членна, ПК”Икономическо развитие” -7 членна,
ПК”Селищно изграждане” – 5 членна, ПК”Образование, култура, мл.дейност, туризъм
и спорт” – 5 членна и ПК”Здравеопазване и социална политика” – 5 членна.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за численост на
ПК в ОбС:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
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Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложението за състав на
ПК”Законност и обществен ред”: Йордан Раднев, Георги Аргиров, Красимир Николов,
Марийка Брешкова и Хасан Хасанов.
Гласува се по предложението за състав на ПК”Законност и обществен ред”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска - За Председател на ПК предлагам Йордан Раднев и за
секретар инж.Георги Аргиров.
Гласува се за ръководство на ПК „Законност и обществен ред”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложението за състав на
ПК”Икономическо развитие”: Иван Генов, Петър Ваков, Сашо Топалов, Ива
Бояджиев, Йордан Минчев, Симеон Кънчев и Слави Славов.
Гласува се по предложението за състав на ПК”Икономическо развитие”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска - За Председател на ПК предлагам Сашо Топалов и за
секретар на ПК инж.Иван Генов.
Сашо Топалов – Не приемам да бъда председател на ПК. За Председател предлагам
Петър Ваков.
Йордан Раднев – За ръководства на ПК предлагам – инж.Иван Генов - Председател и
Петър Ваков – секретар.
Гласува се за Председател на ПК „Законност и обществен ред”:
1. За ПЕТЪР ВАКОВ:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Не се приема.
2. За инж.Иван Генов:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” - 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема.
Йордан Раднев – Предлагам да се гласува амблок – инж.Иван Генов – председател,
Петър Ваков – секретар.
Петър Ваков – Отказвам да бъда Председател на ПК”Законност и обществен ред”.
Председателят на ОбС подложи на гласуване ръководния състав на ПК –
инж.Иван Генов – председател и Петър Ваков – секретар:
“ЗА” -14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложението за състав на
ПК”Селещно изграждане”: Марийка Брешкова, Красимир Николов, Слави Славов, д-р
Иван Минчев и Анета Ламбурова.
Гласува се по предложения състав на ПК”Селищно изграждане”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска - За Председател на ПК Марийка Брешкова и за секретар
Красимир Николов.
Гласува се за ръководство на ПК”Селищно изграждане”:Председател Марийка
Брешкова и секретар Красимир Николов:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Председателя на ОбС запозна присъстващите с предложението за състава на
ПК”Образование, култура, мл.дейности, туризъм и спорт”: Йордан Минчев, Иван
Бояджиев, Йордан Раднев, Иван Дренчев и д-р Иван Иванов.
Гласува се по внесеното предложение за състав на ПК” Образование, …”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
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Д-р Даниела Лаловска - За ръководство на ПК предлагам: Йордан Минчев –
председател и Иван Бояджиев – секретар.
Гласува се по внесеното предложение за ръководство на ПК:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложението за състав на
ПК”Здравеопазване и социална политика”: д-р Иван Минчев, Хасанов, Анета
Ламбурово, Петър Ваков и д-р Иван Иванов.
Гласува се по внесеното предложение за състав на ПК”Здравеопазване и
социална политика”:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
д-р Даниела Лаловска – За председател –д-р Иван Минчев и за секретар д-р Иван
Иванов.
Сашо Топалов – Предлагам за председател д-р Иван Иванов и за секретар д-р Иван
Минчев.
Д-р Даниела Лаловсска – Явно на политическите консултации се договаряме едно, а
друго вършим на заседанието.
Гласува се Председател на ПК да бъде д-р Иван Минчев:
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” - 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се.
Гласува се за секретар на ПК – д-р Иван Иванов:
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се.
Прегласува се предложението за секретар:
“ЗА” -10, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. Приема се.
Д-р Иван Иванов – Давам си отвод за предложението за секретар на
ПК”Здравеопазване и социално политика”.
Симеон Кънчев – За секретар на ПК, предлагам г-н Хасан Хасанов:
“ЗА” -16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведените гласувания, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 6/ 29.11.1999 г.
ОТНОСНО: Определяне числеността
комисии на Общински съвет-Елена

и

състава

на

Постоянните

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.22, чл.23 от ПОДОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.
Определя числеността на Постоянните комисии, както следва: ПК
“Законност и обществен ред” – 5 членна; ПК “Икономическо развитие” – 7
членна; ПК “Селищно изграждане” – 5 членна; ПК “Образование, култура,
младежки дейности, туризъм и спорт” – 5 членна и ПК “Здравеопазване и
социална политика” – 5 членна
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2. Определя състава на Постоянните комисии, както следва:
А/ ПК “Законност и обществен ред”
Йордан Раднев – председател - СДС
Георги Аргиров – секретар - БСП
Красимир Николов – член - БСП
Мария Брешкова – член -БСДП
Б/ПК “Икономическо развитие”
Иван Генов – председател - СДС
Петър Ваков – секретар - БСДП
Сашо Топалов – член - БСП
Иван Бояджиев – член - СДС
Йордан Минчев – член – СДС
Симеон Кънчев – член – БСП
Слави Славов – член – СДС
В/ ПК “Селищно изграждане”
Мария Брешкова – председател – БСДП
Красимир Николов – секретар – БСП
Слави Славов – член – СДС
Д-р Иван Минчев – член – СДС
Анета Ламбурова – член – СДС
Г/ ПК “Образование, култура, младежки дейности, туризъм и спорт”
Йордан Минчев – председател – СДС
Иван Бояджиев – секретар – СДС
Йордан Раднев – член – СДС
Иван Дренчев – член – БСП
Д-р Иван Иванов – член – БСП
Д/ ПК “Здравеопазване и социална политика”
Д-р Иван Минчев – председател- СДС
Хасан Хасанов – секретар – ДПС
Анета Ламбурова – член – СДС
Петър Ваков – член – БСДП
Д-р Иван Иванов – член –БСП
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението относно привеждане на адмнистративно-териториално устройство на
община Елена в съответствие със ЗЯТУРБ.
Инж.Дилян Млъзев – § 45 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗМСМА, визира, че в тримесечен срок, от влизането му в
сила, Общинските съвети трябва да изпълняват задълженията си и вземат решения в
съответствие със закона. Чл. 16 от ЗАТУРБ, третира въпроса за наличие на 500
жители като предпоставка за съществуването на кметство.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Симеон Кънчев – Предлагам да отпадне от проекта за решение „закрива кметства”.
В §1, т.5 от ЗАУТРБ – закриване е последица от сливане.
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Сашо Топалов – Искам да изразя своето собствено разбиране на § 45 от ЗИД на
ЗМСМА. На практика ЗМСМА, закрива кметства под 500 души в изпълнение на
разпоредбите на чл.16, ал.1. ОбС, в тримесечен срок, трябва да приведе в
съответствие със ЗАТУРБ, териториите в съответните общини. Териториите, които
остават, т.е. останалите населени места, трябва да бъдат приведени и прикрепени
към трите кметства Константин, Майско и Беброво ИЛИ КЪМ КМЕТСТВО Елена.
Инж.Дилян Млъзев – Въпросът, който г-н Топалов третира е достатъчно уреден
нормативно. Акта, който ОбС извършва с взимането на това решение на практика
означава прекратяване функционирането на кметства под 500 жители и
преминаването им към Община Елена. В трите кметства в общината са проведени
избори и промяна в техните граници не може да настъпи, нарушава се и вота на
избирателите.
Петър Ваков – В проекта за решение да се цитира „поради сливане”.
Сашо Топалов – За мен закона закрива автоматично кметствата. В проекта за
решение трябва да се упомене, че всички населени места, които бяха в състава на
досегашните кметства по смисъла на §1, т.3, и в решението да се упоменат всички
населени места, имащи статут на такива.
Инж.Дилян Млъзев – Считам, че „закриването” трябва задължително да присъства
като акт на ОбС. Като т.2 в проекта за решение предлагам да се
впише:”Присъединява населените места, разположение на територията на Община
Елена към кметство Елена”.
Симеон Кънчев – Предлагам да не се гласува по проекта за решение.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
внесено от Симеон Кънчев за отхвърляне проекта за решение:
“ЗА”- 2,”ПРОТИВ”- 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 5. Не се приема.
Гласува се по предложението на кмета на общината за нова т.2 към проекта
за решение:
“ЗА” -14, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
Гласува се по проекта за решение с направеното допълнение:
“ЗА” -14, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 7/ 29.11.1999 г.
ОТНОСНО:
Привеждане
на
административно-териториалното
устройство на Община Елена в съответствие със ЗАТУРБ
На основание §45 от ПЗР на ЗИДЗМСМА и във връзка с чл.16, т.1 и чл.30 от
ЗАТУРБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Закрива кметствата на територията на Община Елена с население под
500 жители, а именно:
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Блъсковци, Бойковки, Буйновци, Дебели рът, Дрента, Илаков рът, Каменари, Костел,
Марян, Мийковци, Палици, Руховци, Средни колиби, Тодювци, Чакали, Шилковци и
Яковци.
2. Присъединява към кметство Елена населените места, разположени на
територията на закритите кметства.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за приемане структура на
общинската администрация.
Инж.Дилян Млъзев – През изминалата седмици бе подписан Протокол между
правителството на Република България и НСОРБ, при който СА постигнати редица
договоренности. В ангажиментите от страна на общините чрез НСОРБ, трябва да се
извърши преструктуриране на общинскиге администрации. Предлаоената структура
е със същата численост, но от 01.01.2000 година ще настъпят промени.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Сашо Топалов – Предлагам в този вариант да не се приема структурата на
общинската администрация. Предложения вариант не отговаря на Единния
классификатор на длъжностите. Визирани СА длъжности, които не отговарят на
категория „Г” 2 в класификатора. Приемам числеността да бъде 62 души, но не
приемам в пнкт VІІІ. Кметство Беброво, т.3, визираното „разпоредител бюджет” – да
бъде „изпълнител бюджет”. Предлагам в точка ІХ . Кметство Константин да бъде
включена нова т.3 – „изпълнител бюджет” и в т.Х. км.Майско да бъде включена нова
т.3 – „изпълнител бюджет”.
Д-р Даниела Лаловска – Г-н Топалов, приемате предложението за струткурата на
общинската администрация с численост от 62 души, но предлагате още 2 бройки за
изпълнител бюджет в км.Майско и км.Констнатин.
Инж.Дилян Млъзев – Относно предлоението на г-н Топалов, въпросът за Майско и
Константин е обсъждан с ръководството на общината.
Симеон Кънчев – Кое е ръководството на общинат?
Инж.Дилян Млъзев – Аз, като кмет, заместник кметът и Председателят на
ОбС.Секретярят на Общината беше в отпуск.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението внесено от г-н
Сашо Топалов, за отхвърляне проекта за решение:
“ЗА”- 6,”ПРОТИВ”- 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 2. Не се приема.
Гласува се по проекта за решение за приемане структурата на общинската
администрация:
“ЗА” -10, “ПРОТИВ” - 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 8/ 29.11.1999 г.
ОТНОСНО: Приемане структурата на Общинската администрация
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На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Отменя структурата на Общинската администрация – Община Елена, приета
с решение №27/30.01.1996 г. на Общински съвет Елена и последвалите го решения,
имащи отношение към нея.
2.Приема структурата на Общинската администрация, съгласно Приложение
№1
3.Възлага на кмета на общината в 15-дневен срок да предприеме действия по
смисъла на чл.6, ал.5 от Правилника за устройството, организацията и дейността на
Общинската администрация в Община Елена в съответствие с новата структура на
Общинската администрация.
4.Възлага на кмета на общината в 20-дневен срок да внесе в Общинския съвет
предложение за евентуални промени в структурата на общинските дейности и
предприятия.
5.Възлага на кмета на общината в срок до 15.01.2000 г. да разработи и
предложи на Общинския съвет частта от Устройствения правилник по смисъла на
чл.11 от Закона за администрацията, касаеща работата на Общинската
администрация.
6.Задължава кмета на общината при влизане в сила на подзаконовите
нормативни актове, касаещи Закона за държавния служител и Закона за
администрацията, да внесе в Общинския съвет предложение за структурата на
Общинската администрация в съответствие с тези актове.
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за избиране на
кметски наместници.
Инж.Дилян Млъзев– За четирите бивши кметства Блъсковци, бойковци, Дебели рът и
Шилковци, в които няма избор на кметски наместници, в структурата на общинската
администрация са заложени 4 бр. специалист „АПОН”. Разполагаме с
автобиографиите, свидетелства за съдимост и копие от дипломите на предложените
кметски наместници в 13-те бивши кметства.
Д-р Даниела Лаловска – Във връзка с чл.39 а от ЗМСМА, се извършва таен избор на
кметски наместници. Предлагам комисията по тайния избор за кметски наместници
да бъде в състав: Йордан Минчев, Хасан Хасанов и Красимир Николов. За
председател, предлагам г-н Йордан Минчев.
Председателят
на
Общински
съвет
подложи
на
гласуване
предложението за комисия по тайния избор в състав: Йордан Минчев – председател,
Хасан Хасанов – член и Красимир Николов – член:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ “ -7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
Симеон Кънчев напусна залата.
Предложението се прегласува:
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ “ -5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 2. Приема се.
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Иван Дренчев – На проведените предизборни събрания в Буйновци, на въпроса как
ще стане избирането на кметски наместници, д-р Лаловска, заяви, че ще се проведе
общо събрание и хората ще предложат кой да бъде кметски наместник.
Сашо Топалов – Предлагам да не се приема проекта за решение. В случая не са
спазени изискванията на чл.17, ал.3 от ЗМСМА и чл.41, ал.1, т.2 от Закона за
допитване да народа.
Инж.Дилян Млъзев – Аз не се отричам от думите си, че ще бъде свикано такова
събрание. Кметският наместник представлява кмета на общината пред населението
и той трябва да бъде човек на когото аз да имам доверие.
Инж.Георги Аргиров – При мен постъпи подписка от жителите на Костел. В нея те
предлагат две имена за избиране на кметски наместник, това са хора, които те
познават и предлагат ОбС да избере един от тях. Но те не искат парашутисти, които
нямат нищо общо с проблемите.
Красимир Николов – Предлагам на кмета на общината, той да оттегли
предложението за избиране на кметски наместници. Закона дава право кмета да
внесе предложението и факта, че законът е предвидил ОбС да подкрепи кмета,
предполага да разтовари кмета от отговорност. Евентуални неудачи, които биха
настъпили, ще рекушират върху кмета.
Инж.Дилян Млъзев – Благодаря на г-н Николов за изложената теза, че ОбС ще
разтовари кмета. В крайна сметка отговорността за тези населени места носи кмета
на общината. Това трябва да бъдат хора, на които аз да имам доверие. Как, аз който
не познавам някого да му имам доверие и при положение, че при проведените
местни избори на мен не ми беше гласувано такова.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението внесено от г-н
Сашо Топалов за отхвърляне проекта за решение:
“ЗА” - 4, “ПРОТИВ “ - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 2. Не се приема.
Инж.Георги Аргиров – Предлагам ОбС да вземе решение:”На основание чл.21, ал.1,
т.20 от ЗМСМА да се проведат общи събрания за излъчване на кметски наместници”.
Гласува се по предложението внесено от г-н Георги Аргиров за провеждане на
общи събрания за излъчване на кметски наместници:
“ЗА” - 6, “ПРОТИВ “ - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Не се приема.
Председателят на комисията по избора за излъчване на кметски наместници –
г-н Йордан Минчев разясни начина на гласуване.
Дадена бе 30 минутна почивка.
След почивката в залата присъстваха 8 общински съветници.
Председателят на комисията по избора г-н Йордан Минчев обяви резултата от
проведеното гласуване, при който: Гласували – 8 общински съветници: „ЗА” –
кандидатите за кметски наместници – гласували – 8 общински съветници.
Д-р Даниела Лаловска- На основание чл.39 б, във връзка с чл.39 а от ЗМСМА, няма
избрани кметски наместници в Община Елена.
Поради липса на кворум, прекратявам днешното заседание.
Свиквам заседание на ОбС – Елена на 08.12.1999 година. Първа точка на
заседанието ще бъде – Приемане Програма за финансова стабилизация и ефективно
управление на ресурсите в Община Елена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/
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