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
№4
Днес 08.12.1999 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА . На заседанието присъстваха
15 общински съветника, кметът на общината, зам.кметът на общината, кметове на
кметства и кметски наместници.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно попълване състава на Трипартитния комитет по
Програмата за временна трудова заетост.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение за създаване на Местна комисия по ЗУЖВГМЖСВ.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които
общината е член.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна
заплата и допълнителните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметове
на кметства.
Вн.: Кмета на общината
5. Избор на Председател на ОбС в Областния съвет за регионално развитие.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови
разходи в обща.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Програма за финансова стабилизация и
ефективно управление на ресурсите.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение за допълнение на Решение № 8/29.11.99 г. на ОбС.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на
ОбС – Елена.
Вн.: Председателя на ОбС
10. Предложение за прекратяване договора за управление на „ТЕКСТИЛ”ЕООД
и избор на нов управител.
Вн.: Кмета на общината
11. Предложение за избиране на кметски наместници.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието.
В залата присъстваха 15 общински съветници.
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Д-р Даниела Лаловска – В момента по националния ефир тече пряко включване от
Парламента. Предлагам на основание чл.33, ал.4 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, да не се озвучава заседанието на ОбС докато не приключи
прякото излъчване на дебатите в Парламента.
“ЗА”- 12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се.
Общинските съветници приеха предложението внесено от Председателя на
ОбС да не се озвучава до момента, в който по националният ефир се излъчва пряко
заседанието от Парламента.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за
дневен ред.
Дадена бе думата за мнения и предложения по проекта за дневен ред.
Симеон Кънчев – Предлагам да отпадне т.9 от Проекта за дневен ред – предложение
за промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС. Да отпадне т.10 –
предложение за прекратяване договора на Управителя на „ТЕКСТИЛ”ЕООД и избор
на нов управител – предложението бе раздадено непосредствено преди
заседанието. Да отпадне т.11 – предложение за избиране на кметски наместници.
Знаете позицията на общинските съветници от БСП – избор, след провеждане на
общи събрания по населените места.
Инж. Дилян Млъзев – Относно предложението да отпадне т.10 – за прекратяване
договора за управление на „ТЕКСТИЛ”ЕООД и избор на нов управител – има
депозирана молба от досегашния управител г-н Минко Дживодеров за прекратяване
правомщията му поради пенсиониране. Считам, че нямаме причини да не
удовлетворим желанието му.
Други предложения по проекта за дневен ред не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложенията за отпадане на
т.т. 9,10 и 11 от проекта за дневния ред:
Гласува се да отпадне т.9 – предложение за промяна в Правилника за
организацията и дейността на ОбС:
“ЗА”- 6, “ПРОТИВ”- 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема.
Гласува се за отпадане на т.10 – предложение за прекратяване договора за
управление на „ТЕКСТИЛ”ЕООД и избор на нов управител:
“ЗА”- 3, “ПРОТИВ”- 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4 . Не се приема.
Гласува се да отпадне т.11 – предложение за избиране на кметски
наместници:
“ЗА”- 6, “ПРОТИВ”- 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен
ред след проведеното гласуване:
“ЗА”- 10,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-5. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно попълване състава на Трипартитния комитет по
Програмата за временна трудова заетост.
Вн.: Кмета на общината
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2. Предложение за създаване на Местна комисия по ЗУЖВГМЖСВ.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които
общината е член.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна
заплата и допълнителните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметове
на кметства.
Вн.: Кмета на общината
5. Избор на Председател на ОбС в Областния съвет за регионално развитие.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови
разходи в обща.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Програма за финансова стабилизация и
ефективно управление на ресурсите.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение за допълнение на Решение № 8/29.11.99 г. на ОбС.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на
ОбС – Елена.
Вн.: Председателя на ОбС
10. Предложение за прекратяване договора за управление на „ТЕКСТИЛ”ЕООД
и избор на нов управител.
Вн.: Кмета на общината
11. Предложение за избиране на кметски наместници.
Вн.: Кмета на общината
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който
запозна присъстващите с предложение за попълване състава на Трипартитния
комитет по ПВТЗ, като за членове от ОбС предложи инж.Георги Аргиров и
инж.Георги Генов.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение
относно попълване състава на Трепартитния комитет по ПВТЗ в Община Елена:
“ЗА” - 15, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 9/08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Попълване
състава
на
Трипартитния
програмата за временна трудова заетост

комитет

по
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На основание Раздел ІV, т.4 от Програмата за временна трудова заетост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Определя инж.Георги Благоев Аргиров и инж.Иван Георгиев Генов за
членове на Трипартитния консултативен комитет при Община Елена.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който
запозна присъстващите с предложението за създаване на местна комисия по
ЗУЖВГМЖСВ.
Даниела Лаловска –След проведени консултации, в състава на МК по ЗУЖВГМЖСВ
предлагам да влязат общинските съветници: Красимир Николов – БСП, Иван
Бояджиев –СДС, Марийка Брешкова – БСДП.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
С.Топалов- Ще гласувам „ЗА” предложението, но не ми е ясно Величка Джамбазова,
като длъжност каква е в общинската администрация. По новата структура няма
длъжност „специалист общинска собственост”.
инж.Д.Млъзев – Това предложение е изготвено преди приемането на новата
структура в общинската администрация. Да отпадне текста визиращ длъжността й,
защото такава длъжност в новата структура не фигурира.
Д-р Даниела Лаловска - Да се изпише в решението „общинска администрация”.
Други изказвания не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение
относно създаване на местна комисия по ЗУЖВГМЖСВ.
“ЗА” -14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №10/ 08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Създаване на местна комисия по Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишен жилищноспестовни влогове
На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.2 от Правилника
за неговото прилагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Създава местна комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в общината в състав от 7
члена:
Председател – инж.Иван Радославов Маринов- зам.кмет на общината
Членове:
- Величка Раднева Джамбазова – общинска администрация
4
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влогове

Иван Петров Михайлов – представител на гражданите, работил
по 70-то ПМС от 1980 г.
Иван Костадинов Златев – представител на гражданите с
многогодишни
жилищно-спестовни
Красимир Костадинов Николов – общински съветник
Иван Илиев Бояджиев- общински съветник
Марийка Георгиева Брешкова- общински съветник

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който
запозна присъстващите с предложението относно определяне представители в
сдружения, в които общината е член.
Д-р Даниела Лаловска – До сега в по-голямата част представители са кметът на
общината и Председателят на ОбС.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение
относно определяне представители в сдружения, в които общината е член:
“ЗА”- 14,”ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №11/08.12.1999 г.
ОТНОСНО: Определяне на представители в сдружения, в които
общината е член
І. Определя за представители на общината в НСОРБ:
- инж.Дилян Стефанов Млъзев – кмет на Община Елена – делегат
- д-р Даниела Страхилова Лаловска – Председател на Общински съветЕлена – заместник делегат
ІІ. Определя за представители на общината в Регионално сдружение на
общините “Централна Стара планина” :
- инж.Дилян Стефанов Млъзев – кмет на Община Елена
- Йордан Стоянов Минчев – общински съветник
Отменя т.2 от Решение №10/1998 г. на Общински съвет – Елена.
ІІІ. Определя представители в Регионално сдружение на общините “Янтра”:
- инж.Дилян Стефанов Млъзев – кмет на Община Елена
- д-р Даниела Страхилова Лаловска – Председател на Общински съветЕлена
Отменя текста на т.2 от Решение №41/1999 г. на Общински съвет-Елена.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
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Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна
присъстващите с предложението относно избор на представител на ОбС в Областния
съвет за регионално развитие.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложения проект за решение
относно избор на представител на ОбС в Областния съвет за регионално развитие:
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №12/08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Избор на представител на Общинския съвет в Областния
съвет за регионално развитие
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗРР,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Избира Председателя на Общински съвет-Елена – д-р Даниела Страхилова
Лаловска за представител на Областния съвет за регионално развитие.
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за определяне
размер на основната месечна работна заплата и дпълнителните трудови
възнаграждения на кмета на общината и кметове на кметства.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Инж.Иван Генов – Председател на ПК”ИР”, ПК
на свое заседание
обсъди
предложението и изразява съгласие.
Сашо Топалов – Изразявам съгласие по т.1 от проекта за решение. Относно
възнагражденията на кметове на кметства, до сега заплатата на кмета на км.Беброво
е била 185 лв., а сега предложеният размер е 180 лв. Предлагам: основната работна
заплата на кмета на км.Беброво да стане от 180 на 190 лв., на кмета на км.Майско от
190 – по предложението, да стане 200 лв. и на кмета на км.Константин от 200 лв. по
предложението, да стане 210 лв.
Красимир Николов – Предлагам, размера на основната заплата на кмета на
км.Майско да се израни с тази на кмета на км.Константин, имайки предвид това, че
кмета на км.Майско е с висше образование и начален трудов стаж.
Дадена бе думата на г-жа Елка Николова – началник отдел „ФиБ”.
Елка Николова – Предложението за размер на основното месечно възнаграждение
на кмета на км.Беброво да бъде 190 лв., на кмета на км.Майско и кмета на
км.Константин да бъде 210 лв. би могло да се реализира, тъй като кмета на
км.Майско няма клас и няма да бъдат ангажирани повече средства.
Сашо Топалов – Присъединявам се към предложението на г-н Красимир Николов.
6

мандат 2000 – 2003
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 08.12.1999 г.

Инж.Дилян Млъзев – Нямам нищо против внесеното от г-н Николов предложение.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
внесено от г-н Красимир Николов за промяна на размера на основните трудови
възнаграждения на кметовете на кметства.
Гласува се промяна в размера на основната работна заплата на кмета на
км.Беброво – от 180 лв. да стане 190 лв.:
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 1. Приема се.
Гласува се промяна в размера на основната работна заплата на кмета на
км.Майско – от 190 лв. да стане 210 лв.:
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 1. Приема се.
Гласува се промяна в размера на основната работна заплата на кмета на
км.Константин – от 200 лв. да стане 210 лв.:
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 1. Приема се.
Гласува се проекта за решение с направените изменения:
“ЗА” - 15, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема следно
Р Е Ш Е Н И Е №13/08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Определяне размера на основната месечна работна
заплата на кмета на общината и кметовете на кметства, на
допълнителните трудови възнаграждения в съответствие с ПМС 029
от 16.02.1999 г., публикувано в ДВ бр.15 от 1999 г. и последвалите
го изменение
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3 и т.5 от
Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС №29 за работната заплата в бюджетните
организации и дейности през 1999 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Определя основната месечна работна заплата на кмета на общината от
01.11.1999 г. в размер на 70% от основната месечна работна заплата на народен
представител. Допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа
да се определя съгласно Наредбата за допълнителни и други трудови
възнаграждения – по 0,6% за всяка година трудов стаж и в процент към основната
работна заплата.
2.Определя основните месечни работни заплати на кметовете на кметства от
01.11.1999 г., както следва:
Кмет н кметство
Кмет на кметство с.Беброво
Кмет на кметство с.Майско
Кмет на кметство с.Константин

Основна РЗ в лева
190
210
210
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Допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа да с
определя, съгласно Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения –
по 0,6% за всяка година трудов стаж и в процент към основната работна заплата.
ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за
трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в обща.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Инж. Иван Генов – Председател на ПК”ИР”: ПК обсъди предложението и изразява
становище на съгласие.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за
решение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в
обща:
“ЗА” -14, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
следното

След

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №14/08.12.1999 г.

ОТНОСНО: Трансформиране на целева субсидия за капиталови
разходи в обща
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3 и 4 и чл.12,
ал.3 и 4 от ЗДБРБ за 1999 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Приема промяна на поименния списък на обектите за строителство през
1999 г. и другите разходи за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи и на обектите за основен ремонт, съгласно Приложение №1.
2.Упълномощава кмета на общината да направи предложение пред
Министерство на финансите за извършване на вътрешни компенсирани промени на
кредитите по обекти, съгласно Приложение №1.
3.Упълномощава кмета на общината да предложи пред Министерство на
финансите да се трансформира част от целевата субсидия за капиталови разходи в
обща в размер на 64 182 лв.
ПО ТОЧКА СЕДМА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който
запозна присъстващите с предложението за приемане Програма за финансова
стабилизация и ефективно управление на ресурсите в община Елена, Протокола
между правителството на Република България и НСОРБ за поети взаимни
договорености и Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление на
ресурсите.
Дадена бе думата за мнения и предложения.
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Иван Генов – Председател на ПК”ИР” – След обсъждане, становището на ПК е, ОбС
да приеме Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление на
ресурсите в община Елена.
Сашо Топалов – Направен ли е задлбочен анализ на финансовото състояние на
общината към м.ноември 1999 година? Ако е направен какви са изводите? Мотивите
за стабилизация на финансовото състояние на общините на базата на Протокола
между Правителството на РБ Инсорб. Ние Програмата ще я гласуваме. През м.март
се прие сборния бюджет на общината за 1999 г. със собствени приходи по план и
субсидия от РБ, но той ще бъде недостатъчен за общината. През месец юли се
сигнализира затруднение по изпълнението на бюджета – 700 млн.лв. дефицит през
м.март, през месец юли 300 млн.лв. дефицит. Взет ли е под внимание размера на
остатъка от общата субсидия. В т.ІІ.8 – не съм съгласен да се говори за ликвидация
на общински дружества. За тези две дружества „ТЕКСТИЛ”ЕООД и „БУКОВЕЦ”ЕООД
има предприети мерки за стабилизиране. Предлагам да отпадне т.І.5.5. – обект
„Реконструкция общинска болница гр.Елена”. Има акт 15 и предстои държавно
приемане на обекта. Ще подкрепим Програмата с направените забележки.
Инж.Дилян Млъзев – При съставянето на Програмата е извършен анализ на
финансовото състояние на общината, но не към края на м.11. 1999 г. На този етап
такъв анализ не може да бъде извършен. Срока за изготвяне на справката е
10.12.1999 г. В случая са взети под внимание размера на оставащата обща субсидия,
трансформирането на субсидията за капиталови разходи в обща. Що се отнася за
отпадането на т.І.5.5. от Програмата, Акт 15 за обект „Реконструкция на общинска
болница гр.Елена”, все още не е изготвен. Работи се по неговото съставяне.
Срещнахме трудности и по корекциите на проектите. По отношение на т.ІІ.8 от
Програмата, необходим е сериозен анализ на финансовите показатели на двете
общински фирми, и ликвидацията е последна мярка, до която трябва да се стигне.
Сашо Топалов – В т.ІІ.8 да се впише:”промяна в собствеността чрез приватизация на
общинските фирми …”
Други изказвания не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложенията за
промяна в Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление на
ресурсите в община Елена, по реда на постъпването им:
Гласува се за отпадане на т.І.5.5 обект „Реконструкция общинска болница
гр.Елена”:
“ЗА” - 6, “ПРОТИВ” - 8 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -1 . Не се приема.
Гласува се за промяна в текста на т.ІІ.8: „промяна в собствеността чрез
приватизация на общинските фирми …”:
“ЗА” - 4, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3 . Не се приема.
Гласува се проекта за решение за приемане Програма за финансова
стабилизация и ефективно управление на ресурсите в община Елена:
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 15/08.12.1999 г.
ОТНОСНО: Приемане програма за финансова стабилизация
ефективно управление на ресурсите в Община Елена

и

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с подписания Протокол
между Правителството на РБ и Националното сдружение на общините в РБ от 22
ноември 1999 г., ОБЩНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за финансова стабилизация и ефективно управление на
ресурсите на Община Елена.
ПО ТОЧКА ОСМА:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна
присъстващите с предложението за допълнение на Решение №8/29.11.1999 г. на
ОбС –Елена за приемане структура на общинската администрация.
Дадена бе думата за мнения и предложения.
Симеон Кънчев – Предлагам да отпадне текста от проекта решение: „чл.328, ал.1,
т.1 от КТ”, който гласи пълна ликвидация.
инж.Д.Млъзев – Предложението е продиктувано от Решение на ОбС – Елена от 1996
година, чрез което е отправено предизвестие до служителите от бившия кмет на
общината. Желая да работим в условия на приемственост и това ми дава повод да
внеса такова предложение.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
внесено от г-нСимеон Кънчев за отпадане от текста на решението „чл.328, ал.1, т.1
от КТ”:
“ЗА” - 4, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3 . Не се приема.
Гласува се по внесения проект за решение:
“ЗА” -11, “ПРОТИВ” -, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3. Приема се.
следното

След

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №16/08.12.1999 г.
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №8/29.11.1999 г. на
Общински съвет-Елена за приемане структурата на Общинската
администрация
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
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Р Е Ш И :
Допълва Решение №8/29.11.1999 г. на Общински съвет-Елена, като създава
нова точка 3”а” със следното съдържание:
3”а”. Възлага на кмета на общината да уреди трудовите правоотношения с
работниците и служителите от Общинската администрация по реда на чл.328, ал.1
от Кодекса на труда, а с кметовете на бившите кметства – на основание чл.337 от
КТ.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Д-р Даниела Лаловска- На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, предлагам: в чл.33, ал.4
на досегашния Правилник за организи.ацията и дейността на ОбС, след думата
„публична” да се постави точка и текстът до края на изречението се заличава.
Инж.Георги Аргиров- В чл.28 от ЗМСМА е визирано „Заседанията на ОбС са
публични. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити
врати”. Няма смисъл чрез нашия Правилник да игнорираме Закона.
Д-р Даниела Лаловска- Предложението е продиктувано от това, да отпаднат
задълженията на ОбС всички заседания да се озвучават. Заседанията са публични
има представители на медиите, а също така и представител на „Видеосат гр.Елена”.
Симеон Кнчев – Считам, че през годината се наложи практика, заседанията на ОбС
да се озвучават. Хората се интересуват от нашата работа. Не намирам причини за
отпадане на текста. „Видеосат” не влиза във всяка къща, но 90% от населението има
радиоточки. Не виждам какво ще спестим, освен прозрачността на заседанието.
Предлагам да отпадне предложението.
Председателят на Общински съвет д-р Д.Лаловска подложи на гласуване
предложението внесено от г-н Симеон Кънчев за отхвърляне проекта за решение:
“ЗА” -5, “ПРОТИВ” - 9, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
предложението за промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС:
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” - 3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17/08.12.1999 г.
ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Елена
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Приема на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ следните изменения в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Елена:
1. В чл.33, ал.4 след думата “публични” се поставя точка и текстът до края на
изречението се заличава.
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Председателят на ОбС подложи на гласуване на ВТОРО ЧЕТЕНЕ
предложението за промени в равилника за организацията и дейността на ОбС –
Елена:
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” - 3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18/08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Промени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Елена
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ следните изменения в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Елена:
2. В чл.33, ал.4 след думата “публични” се поставя точка и текстът до края на
изречението се заличава.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който
запозна присъстващите с предложението за прекратяване на договора за
управление на „ТЕКСТИЛ”ЕООД и избор на нов управител.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Симеон Кънчев – Предлагам промяна на т.2 в проекта за решение – вместо Петър
Иванов Петров да се избере Ангел Василев Ангелов, който е дългогодишен
заместник управител на дружеството и познава обстойно проблемите.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
внесено от г-н Симеон Кънчев – за управител на „ТЕКСТИЛ”ЕООД да бъде избран
Ангел Василев Ангелов.
“ЗА”-6,”ПРОТИВ”- 8, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема.
Гласува се по проекта за решение:
“ЗА”- 9,”ПРОТИВ”- 4, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19/ 08.12.1999 г.
ОТНОСНО:Прекратяван договор за управление на “Текстил” ЕООД и
определяне управител на дружеството
На основание чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9
от ЗМСМА, Общински съвет- Елена
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Р Е Ш И :
1.Освобождава Минко Минков Дживодеров като управител на “Текстил” ЕООД.
Възлага на кмета на общината да прекрати договор №433/20.05.1998 г. за
управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
имущество на основание чл.34, ал.2 от същия, считано от 09.12.1999 г.
2.Определя Петър Иванов Петров за управител на “Текстил” ЕООД, считано от
09.12.1999 г. Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на
управлението на “Текстил” ЕООД за срок от една година. Задължава определения
управител в срок от 20 дни от сключването на договора да предприеме действия по
вписване на новонастъпилите обстоятелства в Търговския регистър.
Задължава определения управител в срок от 20 дни от сключването на
договора да предприеме действия по вписване на новопостъпилите обстоятелства в
Търговския регистър.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Д-р Даниела Лаловска – На миналото заседание на ОбС не бяха избрани
кметски наместници по реда на чл.39а. Съгласно чл.39а, ал.3, по ал.2 от чл.39а за
избрани се смятат кандидатите с повече от половината брой от гласоветте на
присъстващите съветници.
В състава на комисията по тайния избор, на мястото на Йордан Минчев,
предлагам да бъде включена Анета Илиева Ламбурова, като председател.
Предложението бе подложено на гласуване:
“ЗА”- 10,”ПРОТИВ”- няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. Приема се.
След проведеното гласуване комисията по тайния избор за кметски
наместници е в състав: Анета Ламбурова – председател, Красимир Николов – член и
Хасан Хасанов – член.
Симеон Кънчев – Настояваме и няма да участваме в гласуването по този начин.
Настояваме кмета да внесе предложението си след провеждане на общи събрания по
населените места. Групата на БСП няма да гласува такова предложение.
Инж.Дилян Млъзев – Въпреки съвсем чистата законова процедура, проведохме
разговори с представители на политическите сили в ОбС. Бях подготвил
предложение, в което бяха включени всички кандидати от селата, от където имаше
подписки. За съжаление председателите на политическите партии не ме уведомиха
за своите решения, и нямах възможност да сазя законовия седем дневен срок.
Председателят на комисията по избора разясни начина на гласуване.
Дадена бе 30 минутна почивка.
След почивката в залата присъстваха 12 общински съветници.
Председателят на комисията по избора за кметски наместници, обяви
резултата от проведеното гласуване./Прил. Протокол на комисията/
Д-р Даниела Лаловска – На основание чл.39б и чл.39а, ал.2 от ЗМСМА, след
проведен таен вот по предложение на кмета на общината са избрани кметските
наместници.
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След обявяване резултата от тайния вот, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20/ 08.12.1999 г.
ОТНОСНО: Избиране на кметски наместници
На основание чл.396 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Избира кметски наместници, както следва:
1.1.Кметски наместник в с.Буйновци – Даринка Йорданова Маринова,
ЕГН 5904231437;
1.2.Кметски наместник в с.Дрента – Павлина Йорданова Колева,
ЕГН 6111101419 ;
1.3.Кметски наместник в с.Илаков рът-Йордан Петков Йорданов,
ЕГН 4509221420;
1.4.Кметски наместник в с.Каменари – Мустафа Кязимов Адемов,
ЕГН 5202251444;
1.5.Кметски наместник в с.Костел – Марин Тодоров Маринов,
ЕГН 5909111460;
1.6.Кметски наместник в с.Марян – Христо Стойков Костадинов,
ЕГН 4810101545;
1.7.Кметски наместник в с.Мийковци – Ивайло Атанасов Николов ,
ЕГН 7304051566;
1.8.Кметски наместник в с.Палици – Никола Йорданов Николов,
ЕГН 4201041441;
1.9.Кметски наместник в с.Руховци- Стоян Сотиров Вараджаков,
ЕГН 5005221425;
1.10.Кметски наместник в с.Средни колиби – Димитринка Богданова
Стефанова, ЕГН 7104125337;
1.11.Кметски наместник в с.Тодювци – Румен Иванов Стойков,
ЕГН 6406161522;
1.12.Кметски наместник в с.Чакали – Иван Иванов Симеонов,
ЕГН 4108071444;
1.13.Кметски наместник в с.Яковци – Стефан Стефанов Димитров,
ЕГН 5310041481.
След изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 17.15 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/д-р Д.Лаловска/
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