
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  

         
П Р О Т О К О Л  

 
№ 5 

 
 Днес 21.12.1999 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА . В заседанието присъстваха 16 
общински съветника, кметът на общината, зам.кметът на общината, кметове на 
кметства и кметски наместници. 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение за определяне правомощията на кметските наместници в 
Община Елена 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение за определяне зоните в гр.Елена по чл.78 от ЗМДТ. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение за определяне размер на местни данъци и такси по ЗМДТ.  

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение за определяне цени на услуги, предоставяни от Община 

Елена, които не са фиксирани в ЗМДТ 
Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение за промени в структурата и числеността на дейностите към 
общинската администрация. 

Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение за промяна в Решение № 43/01.09.1999 г. на ОбС. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение за закриване на ЦДГ в с.Каменари, Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение за промяна в числеността на персонала в предучилищните, 

образователните, извънучилищните заведения и Други дейности в отрасъл 
„Образование” – Община Елена от 01.01.2000 година. 

Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение за привеждане числеността на персонала в общинска болница 

гр.Елена в изпълнение разпоредбите на ПМС № 219/1999 година. 
Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение за ликвидиране базата на Еленски ученически лагер в 
гр.Бяла. 

Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот. 
Вн.: Кмета на общината 
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 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието.  
В залата присъстваха 16 общински съветници. 

Д-р Даниела Лаловска – На основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА. С Решение № 
69/13.12.1999 г. , Общинска избирателна комисия гр.Елена, освобождава от листата 
на СДС Анета Илиева Ламбурова. С Решение № 70/13.12.1999 г., ОбИК гр.Елена 
обявява за общински съветник от листата на СДС Румяна Йораданова Павлова. 

Новоизбраният общински съветник Румяна Йорданова Павлова, положи клетва 
и подписа клетвен лист.  
 Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за 
дневен ред. 
Д-р Даниела Лаловска – Предлагам към дневния ред на заседанието да бъдат 
включени точките – т.13 Предложение за преименуване на някои улици в чертите на 
гр.Елена с вносител – Йордан Минчев – общински съветник. Т.14 Предложение за 
промяна в Решение № 61/30.09.1998 г. на ОбС – Елена с вносител кмета на 
общината. 
 Дадена бе думата за мнения и предложения. 
Инж.Дилян Млъзев -  Предлагам да се включи нова точка 14. Предложение за 
определяне възнаграждението на Председателя на ОбС. Редно е, съгласно чл.26 от 
ЗМСМА, Общинския съвет да определи възнаграждението на своя председател. 
ЙорданРаднев – Председател на ПК”ЗОР” – ПК, проведе заседание на 20.12.1999 
година. След обсъждане на т.10 от проекта за дневен ред – предложение за 
ликвидиране базата на Еленски ученически лагер в гр.Бяла, предлага на кмета на 
общината да оттегли от дневния ред обсъждането на предложението да конкретното 
изясняване на обстоятелствата. 
Иван Генов – Председател на ПК”ИР” – ПК”ИР”, проведе заседание на 20.12.1999 
година и обсъди предложението за ликвидиране на Еленски ученически лагер в 
гр.Бяла. ПК предлага кметът на общината да проведе разговор с ръководството на 
община Бяла и собствениците на земята и уреди финансовите взаимоотношения. Да 
води преговори за евентуалното закупуване на земята. 
Инж. Дилян Млъзев – Внесох спешно това предложение, тъй като се получи писмо от 
лицето охраняващо лагера. Започнали са да събират имуществото. Налагя се 
предприемането на спешни мерки. Нямам нищо против да оттегля предложението си 
до изясняване на обстоятелствата. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване отпадането на т.10 от дневния 
ред на заседанието: 
“ЗА”- 13, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.  

Гласува се в дневния ред на заседанието да бъде включена нова т.13 
предложение относно преименуване на някои улици в гр.Елена: 
“ЗА”- 13, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.  

Гласува се в дневния ред на заседанието да бъде включена нова т.14 относно 
промяна в Решение № 61/98 година на ОбС: 
“ЗА”- 13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се. 

Гласува се по предложението относно определяне възнаграждението на 
Председателя на ОбС да бъде включено в дневния ред на заседанието: 
 “ЗА”- 15, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се. 
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Йордан Раднев – Предлагам предложението за преименуване на някои улици в 
гр.Елена да бъде т.1 в дневния ред на заседанието. Това предложение близо 8 
години се внася в ОбС и не се стига до обсъждане. 

Гласува се по предложението на г-н Йордан Раднев – т.1 от дневния ред на 
заседанието да бъде предложението относно преименуване някои улици в град 
Елена: 
“ЗА”- 11, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен 
ред с  направените изменения: 
“ЗА”- 12,”ПРОТИВ”- 1,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-3. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
1. Предложение относно преименуване на някои улици в чертите на гр.Елена 

Вн.: Йордан Минчев– общински 
съветник 

2. Предложение за определяне правомощията на кметските наместници в 
Община Елена 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение за определяне зоните в гр.Елена по чл.78 от ЗМДТ. 

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение за определяне размер на местни данъци и такси по ЗМДТ.  

Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение за определяне цени на услуги, предоставяни от Община 

Елена, които не са фиксирани в ЗМДТ 
Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение за промени в структурата и числеността на дейностите към 
общинската администрация. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение за промяна в Решение № 43/01.09.1999 г. на ОбС. 

Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение за закриване на ЦДГ в с.Каменари, Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение за промяна в числеността на персонала в предучилищните, 

образователните, извънучилищните заведения и Други дейности в отрасъл 
„Образование” – Община Елена от 01.01.2000 година. 

Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение за привеждане числеността на персонала в общинска 

болница гр.Елена в изпълнение разпоредбите на ПМС № 219/1999 година. 
Вн.: Кмета на общината 

11. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска 
собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
12. Предложение за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот. 

Вн.: Кмета на общината 
13. Предложение за промяна в Решение № 61/30.09.1998 г. на ОбС - Елена 
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Вн.: Кмета на общината 
14. Предложение за определяне възнаграждението на Председателя на ОбС. 

Вн.: Кмета на общината 
 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 

Йордан Минчев, който внесе предложение за преименуване на някои улици в 
чертите на град Елена, и изрази своята почит, уважение и благодарност към 
вносителя на това предложение – Стефан Кръстев. 

 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – От кога ще влезе в сила това решение? 
Инж.Дилян Млъзев – Преименуването на улиците в град Елена влиза в сила от 
01.01.2000 г. 
Иван Генов – Предлагам ул.”Осми март” да запази името си. 
Петър Ваков – Да отпадне преименуването на ул.”Пирятин”. 
Сашо Топалов – Гласувах против влизането на тази точка в Дневния ред на 
заседанието. Не приемам в последния момент да се внася такова предложение. 
Редно е когато се решават такива съществени неща, да имат възможнжст 
съветниците да изразят своето точно становище. Предлагам ул.”Димитър Цонев” да 
не се преименува на ул.”Георг Вашингтон”. Да отпадне заличаването на годините 
1923 и 1944 от паметника на площад „Христо Ботев”. 
Симеон Кънчев – Проблемът, който обсъждаме, касае голяма част от населението. 
Това внасяне в последния момент, без да имаме възможност да се допитаме до 
нашите избиратели, определено е грешка. Да гласуваме против това предложение и 
да дадем възможност на всеки общински съветник да се допита до хората, а не така 
на тъмно да се решават нещата. 
Йордан Раднев – В продължение на 8 години имахте доста време да се допитате до 
хората. Допитването беше на 16 октомври, когато хората изразиха своята позиция. 
Считам, че този въпрос трябва да се реши по-скоро. 
Йордан Минчев – Доста добре се мотивирах и обосновах за преименуването на всяка 
улица. Предложените имена на улици са свързани тясно с историята на град Елена. 
Д-р Иван Иванов – Подкрепям предложението на г-н Иван Генов – да не се 
преименува ул.”8 март” на ул.”Мина Тодорова”. Мина Тодорова е една от многото 
красиви жени в гр.Елена и е станала известна благодарение на Яворов. 
Йордан Минчев – Тя става известна чрез стиховете на Яворов и това прави гр.Елена 
известен.  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложенията, по 
реда на тяхното васяне: 

Гласува се предложението да отпадне преименуването на ул.”8 март”: 
“ЗА” - 10, “ПРОТИВ” - 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

Гласува се предложението да отпадне преименуването на ул.”Пирятин”: 
“ЗА” - 7, “ПРОТИВ” - 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема. 

Гласува се предложението ул.”Димитър Цонев” да се преименува на ул.”Георг 
Вашингтон”: 
“ЗА” - 2, “ПРОТИВ” - 11, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Не се приема. 
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 Гласува се предложението да отпадне от проекта за решение текстът: „да 
бъдат заличени от паметника на пл.”Хр.Ботев” годините – 1923 и 1944”: 
“ЗА” - 4, “ПРОТИВ” - 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване Проекта за решение: 
 “ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №21/21.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО:   Преименуване на някои  улици  в  чертите  на град   Елена 
 

На основание чл.21, т.18 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Улица “Димитър Цонев” да се преименува “Паисий Хилендарски” 
2.Улица “Еленска чета” да се преименува “Панайот Хитов” 
3.Улица “Иван Калчев” да се преименува “Георги Сава Раковскски” 
4.Улица “Пирятин” да се преименува “Църковна” 
5.Улица “Млада гвардия” да се преименува “Генерал Домбровски” 
6.Улица “Стоян Абаджиев” да се преименува “Неофит Бозвели” 
7.Улица “Стоян Неювски” да се преименува “Стоян Михайловски” 
8.Улица “Христо Станев” да се преименува “Иларион Макариополски” 
9.Улица “Стефан Йовчев” да се преименува “Йеромонах Йосиф Брадати” 
10.Улица “Стефан Попов” да се преименува “Хаджи Димитър” 
11.Улица “Стоян Михайловски” да се преименува “Д-р Христо Момчилов” 
12.Улица “Димитър Баждаров” да се преименува “Стара планина” 
13.Улица “Младен” да се преименува “Недешковци” 
14.Улица “Стефан Петков” да се преименува “Васил Левски” 
15.Улица “Усои” да се преименува “Шейтани” 
16.Улица “Васил Левски” да се преименува “Теодор Теодоров” 
Да бъдат заличени от паметника на площад “Христо Ботев” годините 1923 и 

1944 . 
Да се махне паметната плоча на Стоян Абаджиев от сградата наул.”Христо 

Станев” №4. 
 
 ПО ТОЧКА ВТОРА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за определяне правомощията на кметските 
наместници в Община Елена 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев – ПК”ЗОР” обсъди предложението и изразява становище на съгласие. 
Петър Ваков – Предлагам в т.2 от проекта за решение да се впише „определя 
работното място”. Да бъдат изготвени длъжностни характеристики на кметските 
наместници. 
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инж.Д.Млъзев –  Длъжностни характеристики ще бъдат изготвени след приемането 
на Устройствен правилник. Що се отнася до работното място, то нека бъде визирано 
в проекта за решение. 
С.Топалов-  Чл.46а от ЗМСМА визира категорично, че правомощията на кметските 
наместници се определя с устройствения правилник. Не е редно с решение на ОбС 
да се определят временни правомощия. В т.2 от проекта за решение да бъде 
записано „ … на териториите на следните населени места …” – да бъдат изписани 
всички населени места. Да отпадне т.1 от проекта за решение. 
инж.Д.Млъзев- Приемам казаното по т.2 от проекта за решение. По чл.46а от ЗМСМА 
– има срок до изготвянето и приемането на Устройствен правилник. До тогава на 
тези кметски наместници трябва да им се делегират правата. Не е проблем и не 
считам, че влизаме в нарушение с едно такова решение. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесените 
предложения: 

Гласува се по предложението за отпадане на т.1 от проекта за решение: 
“ЗА” -3, “ПРОТИВ” -10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Не се приема. 

Гласува се по предложението в т.2 от проекта за решение да се допълни 
„определя работните места”: 
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” -1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 6.  Приема се. 

Гласува се по проекта за решение с направените допълнения: 
“ЗА” -12, “ПРОТИВ” -2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-2.  Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА  взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  №22/21.12.1999 г. 
  

ОТНОСНО:Определяне правомощията на кметските наместници в 
Община Елена 

 
Във връзка с Решение №20/08.12.1999 г. за избор на кметски наместници, 

както и във връзка с приетия в Решение №8/29.11.1999 г срок за разработване и 
предлагане на вниманието на Общински съвет на частта от Устройствения 
правилник, касаеща работата на общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.До приемането на частта от Устройствения правилник  по смисъла на чл.11 
от Закона за администрацията, касаеща работата на общинската администрация, 
възлага на кметските наместници следните функции: 

1.1.Да организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия; 

1.2.Да отговарят за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти 
на общинската собственост; 

1.3.Да предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната 
среда и да организират охраната на полските имоти; 
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1.4.Да водят регистрите на населението и гражданското състояние и да 
изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

1.5.Да осигуряват извършването на административни услуги на физически и 
юридически лица; 

1.6.Да следят за спазването на обществения ред и информират своевременно 
кмета на общината и съответните институции за евентуални нарушения; 

1.7.Да организират и ръководят защитата на населението при бедствия и 
аварии; 

1.8.Да изпълняват и други функции, конкретно възложени им със закон, 
заповед или друг нормативен или административен акт. 

2.Определя работните места и териториите, на които кметските наместници 
изпълняват своите функции, както следва: 

2.1.Кметски наместник в с.Буйновци – на територията на бившето кметство 
Буйновци; 

2.2.кметски наместник в с.Дрента – на територията на бившето кметство 
Дрента; 

2.3.Кметски наместник в с.Илаков рът –на територията на бившето кметство 
Илаков рът; 

2.4.Кметски наместник в с.Каменари – на територията на бившите кметства 
Каменари и Бойковци; 

2.5.Кметски наместник в с.Костел - –на територията на бившето кметство 
Костел; 

2.6.Кметски наместник в с.Марян – на територията на бившето кметство 
Марян; 

2.7.Кметски наместник в с.Мийковци – на територията на бившето кметство 
Мийковци; 

2.8.Кметски наместник в с.Палици – на територията на бившето кметство 
Палици; 

2.9.Кметски наместник в с.Руховци – на територията на бившето кметство 
Руховци; 

2.10.Кметски наместник в с.Средни колиби – на територията на бившето 
кметство Средни колиби; 

2.11.Кметски наместник в с.Тодювци – на територията на бившето кметство 
Тодювци; 

2.12.Кметски наместник в с.Чакали – на територията на бившето кметство 
Чакали; 

2.13.Кметски наместник в с.Яковци – на територията на бившите кметства 
Яковци и Шилковци. 
 
 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за определяне зоните в гр.Елена по чл.78 
от Закона за местните данъци и такси. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 

Такива не постъпиха. 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение 
относно определяне зоните в гр.Елена по чл.78 от ЗМДТ: 
“ЗА”- 16,”ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №23/21.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО:Определяне зоните в град Елена по чл.78 от Закона за 
местните данъци и такси 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.78 от ЗМДТ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 Определя две зони за град Елена, както следва: 
ПЪРВА ЗОНА обхваща територията, ограничена от ул.”Ст.Михайловски” до 
пресечката на ул. “Неофит Бозвели” О.Т.343 до пресечката на ул. “Ст. Михайловски” 
с ул.”Чучур” О.Т.245 по ул.”Чучур” до пресечката с ул.”П.Ю.Тодоров” О.Т.250, по 
ул.”п.Ю.Тодоров” до пресечката с ул.”Калето” О.Т.256, ул.”Калето” до пресечката с 
ул.”Кършовска” О.Т.230, ул.”Кършовска” до пресечката с ул.”Спортист” О.Т.211, 
ул.”Спортист” до пресечката с ул. “Йер.Йосиф Братади” О.Т.191, ул.”Йер.Йосиф 
Брадати” до пресечката с ул.”Кокиче” О.Т.162, ул.”Кокиче”до пресечката с 
ул.”Робовска” О.Т.160, по ул.”Робовска”до пресечката с ул.”Ил.Макариополски” 
О.Т.48 ул.”Ил.Макариополски” по моста на р.”Балева” О.Т.47, р.”Балева”, р.”Еленска” 
до моста на ул.”Ив.Кирилов” О.Т.94, ул.”Ив.Кирилов” до пресечката с ул.”Пробуда” 
О.Т.85, ул.”Пробуда” до пресечката с ул.”Ив.Момчилов” О.Т.148, ул.”Ив.Момчилов” 
до пресечката с ул. “Панайот Хитов” О.Т.284 ул.”П.Хитов” до моста на р.”Еленска” 
О.Т485, р.”Еленска” до вливането на Саровското дере, по същото дере до моста на 
ул.”Ст.Михайловски” О.Т.343. 
ВТОРА ЗОНА обхваща останалата част от територията, включена в регулационния 
план на гр.Елена.  
 
 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за определяне размер на местни такси по 
Закона за местните данъци и такси. 
Инж.Дилян Млъзев – Знаете, че до края на всяка година, ОбС трябва да определи 
размер на местните данъци и такси. Има фиксирани граници и ОбС трябва да 
определи с Решение за размера. На много места в предложението таксите са 
завишени, но това се налага от необходимостта общината да разчита на местните 
приходи. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Инж.Иван Генов – Председател на ПК”ИР”, обсъди предложението за определяне 
размер на местни такси по ЗМДТ и изрази становище на съгласие. 

Други изказвания не постъпиха. 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение 
относно определяне размер на местни такси по ЗМДТ: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 2. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема следно 
 

Р Е Ш Е Н И Е №24/21.12.1999 г.  
 

ОТНОСНО: Определяне размер на местните такси по ЗМДТ 
 
 
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Определяне размери на местните такси по глава ІІІ от ЗМДТ от 01.101.2000 
г., както следва: 
 
     Наименование     Досегашен      Граници      Размер на 
          размер      “от-до”      таксата от 
              01.01.2000 г. 
Раздел ІІ 
Такси за ползване на пазари,тържища,тротоари, 
Площади,улични платна,панаири и терени с друго 
предназначение 
-По чл.74.За ползване на пазари с цел търговия със 
селскостопанска продукция 
1.1.на квадратен метър 
а/на ден      0.40  0.20-0.90  0.60 
б/на месец      7.00  3.00-15.00  10.00 
1.2.за продажба с кола, впрегната с 
добитък      1.50  0.60-3.00  2.00 
1.3.за продажба с лек автомобил   3.00  1.20-5.00  4.00 
1.4.за продажба с товарен автомобил 
или ремарке      6.00  3.00-12.00  10.00 
2.За ползване на пазар с цел търговия с 
промишлени стоки таксата се събира в  
увеличен размер от таксите определени по  
т.1(в пъти),както следва:    3  2-5   3 
2.1.на квадратен метър 
а/на ден      1.20  0.80-2.00  1.80 
б/на месец      21.00  14.00-35.00  30.00 
-По чл.75 За ползване на тротоари,площади, 
улични платна и други терени за търговска  
дейност на открито,включително за разполагане на 
маси,столове,витрини, се събира такса на квадратен 
метър        
а/на ден      0.25  0.20-0.80  0.60 
-По чл.76 За ползване на места, върху които са 
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организирани панаири,събори и празници,за  
продажба на стоки се събира такса на кв.м. на 
ден в размер      0.80  0.30-1.50  1.20 
-По чл.77 За ползване на места,върху които са  
организирани панорами,стрелбища,моторни  
люлки и др. се събира такса на квадратен метър 
на ден в размер     0.15  0.10-0.30  0.30 
-По чл.78 За ползване на тротоари,улични 
платна и др.общински терени за разполагане 
на строителни материали се събира такса на 
кв.метър за месец или за част от месец 
-в градовете с население под 100000 жители 
а/в първа зона     0.60  0.35-0.80  0.80 
б/във втора зона     0.50  0.25-0.60  0.60 
-в селата      0.30  0.20-0.50 
Раздел ІІІ 
Такси за детски ясли,градини,домове,лагери, 
домове за социални грижи и др.форми за 
социално обслужване 
-По чл.81 За ползване на детски ясли и 
детски градини се събират от родителите или  
настойниците при граници от 5 до 20 лв.,  
диферинцирано според доходите на член от 
семейството,както следва: 
  до 37.30 лв.    5.00     6.00 
от 37.31 лв.   до 57.00 лв.    9.50     10.00 
от 57.00 лв.   до 77.00 лв.    15.00     15.00 
от 77.01 лв.   до 90.00 лв.    17.00     18.00 
 над      90.01 лв.    19.00     20.00 
-По чл.84 За ползване на лагери от ученици се 
заплаща такса на ден в размер    1.50  1.00-2.00  2.00 
-По чл.85 Ученици, които ползват общежития 
заплащат месечна такса в размер   8.00  5.00-12.50  5.00 
РАЗДЕЛ V 
Такси за добив на кариерни материали 
-По чл.101 Размерът на таксите се определя, 
както следва 
1.за речен и кариерен пясък,чакъл и баластра 
за кубичен метър     0.12  0.05-0.15  0.12 
РАЗДЕЛ VІ 
Такси за технически услуги 
-По чл.107 Размерът на таксите за технически 
услуги се определя,както следва 
1.за издаване на скици за недвижими имоти 4.00  2.00-5.00  4.00 
2.за издаване на скици за недвижими имоти 
имоти с указан н-н на застрояване   8.00  5.00-10.00  8.00 
3.за проверка на скици, от издаването на които 
са изтекли 6 месеца     1.00  0.50-2.00  1.50 
4.за определяне на строителна линия и ниво 
на строеж 
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а/за сгради на кв.м.     0.05  0.02-0.05  0.05 
б/за огради на линеен метър   0.05  0.02-0.05  0.05 
5.за издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по териториално и селищно 
устройство      1.50  1.00-2.00  2.00 
6.за заверяване на преписи от документи и на 
копия от планове и документацията към тях   1.00-5.00 
-за документи      2.00  1.00-5.00  5.00 
-за планове      4.00  1.00-5.00  4.00 
РАЗДЕЛ VІІ 
Такси за административни услуги 
-По чл.112 За издаване на свидетелство за 
собственост при продажба на едър добитък 2.00  2.00-3.00  2.00 
-По чл.113 При издаване на разрешения се 
събират годишни такси,както следва 
1.за издаване на разрешение за продажба  
на тютюневи изделия по чл.30,ал.1 от Закона 
за тютюна и тютюневите изделия   3.00  2.00-3.00  3.00 
2.за издаване на разрешение за складиране 
и продажба на дребно на вина,спирт и  
спиртни напитки: 
а/за обектите,които се използват за търговия 
на едро и свързаните с нея: 
складиране и съхранение на вина,спирт и 
спиртни напитки за цялата площ на помещението 
независимо от това каква част от него се  
използва за складиране на други стоки на  
квадратен метър     0.35  0.30-0.35  0.35 
б/за търговия на дребно с вина,спирт и 
спиртни напитки за крайпътни заведения    50.00-100.00  100.00 
в/за търговските обекти в останалите 
градове      15.00  10.00-15.00  15.00 
г/за търговски обекти в селата   10.00  5.00-10.00  10.00 
д/за търговия с вина и спиртни напитки в 
заведенията за обществено хранене в 
зависимост от категорията им: 
5 звезди      200.00  180.00-200.00  200.00 
4 звезди      150.00  130.00-150.00  150.00 
3 звезди      80.00  65.00-80.00  80.00 
2 звезди и 1 звезда     40.00  30.00-40.00  40.00 
заведения без категория    20.00  15.00-20.00  20.00 
ж/за издаване на други разрешения  10.00  2.00-10.00  10.00 
РАЗДЕЛ VІІІ 
Такса за кучета 
-По чл.116 За регистрация на кучета в 
градовете собствениците им заплащат годишна 
такса в размер      7.00  5.00-10.00  8.00 
РАЗДЕЛ ІX 
Такси за гробни места 
-По чл.120 (1) За ползване на гробни места 
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над 8 години се заплащат такси,както следва  
1.до 15 години 
за І зона      10.00  10.00-20.00  10.00 
за ІІ зона      8.00  8.00-18.00  8.00 
за ІІІ зона      5.00  5.00-10.00  5.00 
2.за вечни времена-таксите по т.1 увеличени 
5 пъти 
за І зона      50.00  50.00-100.00  50.00 
за ІІ зона      40.00  40.00-90.00  40.00 
за ІІІ зона      25.00  25.00-50.00  25.00 
3.за ползване на семейни гробни места: 
а/за 10 години и за всеки следващи 10 години 
за І зона      20.00  20.00-30.00  20.00 
за ІІ зона      15.00  15.00-25.00  15.00 
за ІІІ зона      12.00  12.00-20.00  12.00 
б/за вечни времена-таксите по буква “а” 
увеличени 5 пъти,както следва: 
за І зона      100.00  100.00-300.00  100.00 
за ІІ зона      75.00  75.00-125.00  75.00 
за ІІІ зона      60.00  60.00-100.00  60.00 
 
 ПО ТОЧКА ПЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно 
определяне цени на услуги, предоставяни от Община Елена, които не са фиксирани 
в ЗМДТ. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Инж. Иван Генов – Председател на ПК”ИР”: ПК обсъди и приема предложението за 
определяне цени на услуги, предоставяни от Община Елена, които не са фиксирани 
в ЗМДТ, като предлага в т.V. Такси, които се събират в Обреден дом- Елена – 
таксите за сватби да станат от 20 на 10 лв. и таксите за кръщенета от 10 да станат 5 
лв. 
Д-р Иван Иванов – Предлагам таксите в Градската библиотека да бъдат: за деца до 
10 години – безплатно и за ученици от 10 до 16 години – 1 лв. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесените 
предложения. 

Гласува се таксите за сватби да се променят от 20 на 10 лв.: 
“ЗА” -10, “ПРОТИВ”- 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 3. Приема се. 

Гласува се таксите за кръщенета да се променят от 10 на 5 лв.: 
“ЗА” -11, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 3. Приема се. 

Гласува се предложение за промяна в таксите, които се събират в Градска 
библиотека – да стане – за деца до 10 години – безплатно и за ученици над 10 
години – 1 лв.: 
“ЗА” -16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 



      мандат 2000 – 2003 
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.12.1999 г. 
 

 13

Р Е Ш Е Н И Е №25/21.12.1999 г.  
 

ОТНОСНО: Определяне цени на услуги, предоставяни от Община 
Елена, които не са фиксирани в Закона за местните данъци и такси 

 
 

На основание чл.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.І, т.7 от ЗМСМА, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Определя цени на услуги, предоставяни от Община Елена, нефиксирани в 
Закона за местните данъци и такси, както следва: 
 
№ Наименование    Досегашен размер  Размер на 
по       приет с Реш.№36 от  таксата от 
ред       28.04.1998 г. на ОбС  1.01.2000 г. 
 
І.Частични изменения на общи  
Градоустройствени планове,квартално- 
застроителни разработки,обекти на  
рекламата,разглеждане от архитектурно 
-градоустройствената комисия при  
общината,съгласуване и одобряване от 
гл.архитект: 
1.За частично изменение на застроителния 
план,КЗСП и КЗР: 
-за парцел       20 лв.   20 лв. 
-за повече от един парцел-на парцел по   10 лв.   15 лв. 
 но не повече от     50 лв.   50 лв. 
2.За частично изменение на регулационния план: 
-във връзка с чл.32,ал.1,т.2 от ЗТСУ/след 
поправка на кадастралния план/ на парцел  4 лв.   5 лв. 
-във връзка с чл.32,ал.2 от ЗТСУ/по взаимно 
съгласие/ на парцел      4 лв.   5 лв. 
-във връзка с всички останали случаи, 
предвидени в разпоредбите на ЗТСУ на парцел  6 лв.   6 лв. 
3.За преписка за промяна на предназначение 
за земеделска земя      120 лв.  150 лв. 
4.Съгласуване на проекти 
-за жилищни сгради до три етажа    10 лв.   10 лв. 
-за обществени и производствени сгради   30 лв.   50 лв. 
-за частично изменение на ЗРП,КЗСП, 
проекти за рекламата и др.     8 лв.   10 лв. 
-за обекти на транспортното обслужване   10 лв.   10 лв. 
-за линейни обекти      0.50 лв.  1 лв. 
5.За повторно подаване на молби,жалби, по 
които има поставено административно 
решение       3 лв.   3 лв. 
6.За заявено писмено искане или жалба за 
оглед на място и изготвяне на становище: 
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-за града       5 лв.   5 лв. 
-за селата       10 лв.   10 лв. 
7.По Наредба №6 за разрешаване ползването 
на строежите в РБ: 
-за становище      20 лв.   25 лв. 
8.Нивелации: 
-площна       0.15 лв./км.м.  0.20 лв./кв.м. 
-височина на точка      2.50 лв.  2.50 лв. 
9.Оглед на място и оценка по Наредба №1 от 
1993 г. за опазване на озеленените площи и 
декоративна растителност: 
-за града       3 лв.   5 лв. 
-за селата       10 лв.   10 лв. 
10.За разширения за прокопаване на уличното 
платно-0.2% от стойността на СМР за  
възстановяване на уличната настилка 
11.При желание на клиента и възможност за 
експресна услуга, цените на услугите по т.1 и 
т.10 да се събират в двоен размер 
12.За ползване на тротоари,площади и  
улични платна и други общински терени за 
разполагане на дърва за огрев след изтичане 
на 14 дни от доставката им се събира такса в 
размер на       0.20лв./кв.м.  0.50лв./кв.м. 
Таксата да се заплаща при издаване на резреше- за месец  за месец- 
ние за ползване на съответния общински терен     І зона и 
Административно-техническите услуги на      0.40 лв./кв.м. 
Граждани да се извършват след заплащане на     за месец-ІІ з.  
всички касаещи ги глоби и такси,дължими към 
общината , във връзка с дейността на отдел “СИ”. 
Цената на услугите по т.1 до 12 т. се заплащат в 
отдел “СИ” срещу издаване на квитанция. 
Отдел “СИ” внася сумите всяка седмица в касата 
на Общинска администрация. 
ІІ.За издаване на служебни бележки на физически 
и юридически лица от общинската администрация: 
-на физически лица      0.50 лв.  0.50 лв. 
-юридически лица      1.00 лв.  2.00 лв. 
Цената на услугата да се заплаща срещу издаване 
на квитанция в отдел “СИ” или спец.”АПОН и гражданско 
състояние” .Длъжностните лица от отдел “СИ” и спец. 
“АПОН и гражданско състояние” внасят сумите всяка седмица   
в касата на Общинска администрация. 
ІІІ.Такси, които се събират за ползване на 
Местния радиовъзел 
1.За услуги,извършвани от местния радиовъзел 
да се събират такси за всяка започната минута   
в размер на: 
-за съобщения      0.56 лв.  0.60 лв. 
-текстов поздрав      0.56 лв.  0.80 лв. 
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-за съобщение с рекламна цел    1.11 лв.  1.50 лв. 
-за реклама       1.66 лв.  2.00 лв. 
2.Определя случаите,когато не се събира такси 
за услуги по местния радиовъзел: 
-за съобщения от общината,организации,издържани 
от общинския бюджет,ОбС,кметствата, ОбС за отбрана 
и ПК за защита на населението при бедствия,аварии и 
катастрофи в общината; 
-за съобщения от експлоатационните поделения но 
Енергоснабдяване,ВиК,ТВД,юридически и физически 
Лица,осъществяващи транспортна и търговска дейност, 
Във връзка с въвеждане на временни ограничителни  
Режими,свързани с тяхната дейност;        -
траурните съобщения; 
-за прояви с благотворителна цел. 
3.Кметът на общината и председателя на ОбС имат 
право на безплатно програмно време по тяхно 
искане за изпълнение на правомощията и задълженията 
 им,съгласно ЗМСМА и др.закони и актове на МС. 
4.Политическите партии и коалиции заплащат ефирно време 
по т.ІІІ.1. от настоящото решение за съобщения и др.изявления, с 
изключение на предизборните кампании,когато медийните услуги 
са регламентирани с избирателните закони. 
ІV.Такси,които се събират в централната общинска  
Библиотека: 
1.Годишни такси за записване на читатели: 
-за деца до 10 г.      0.50 лв.  безплатно 
-за ученици над 10 г.     0.80 лв.  1.00 лв. 
-за възрастни читатели     1.00 лв.  2.00 лв. 
-за пенсионери      1.00 лв.  0.80 лв. 
-за инвалиди       безплатно  безплатно 
2.Такси за еднократно ползване на библиотеката 
и читалнята       0.30 лв.  0.40 лв. 
3.Пощенски разноски и глоби за събиране на 
книги и др.библиотечни документи от закъснели 
читатели: 
-за книги,получени по МЗС и тяхното връщане 
като пощенска пратка     0.30 лв.+  2.00 лв.+ 
        пощ.тарифа  пощ.тарифа 
-глоба за невърната в срок книга    0.10 лв. за  0.20 лв. за 
        всяка книга  всяка книга 
        на просрочен  на просрочен 
        месец   месец 
-предупредително писмо по образец   0.30 лв. +  0.40 лв. + 
        пощ.тар.  пощ.тар. 
-второ писмо с обратна разписка    0.50 лв. +  0.80 лв. + 
        пощ.тар.  пощ.тар. 
-закъснели читатели от предходни години  съответната  год.такса 
        год.такса  х 2 
V.Такси, които се събират в Обреден дом-Елена 
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1.За ритуали: 
-сватби       -   10.00 лв. 
-кръщенета          5.00 лв. 
VІ.Такси,които се събират от гражданското състояние 
При Община Елена,кметствата и кметските наместни- 
чества за адм.услуги 
1.Бланка за издаване на удостоверение за  
наследници       0.20лв.  0.20 лв. 
2.Бланка за издаване на удостоверение за  
идентичност на имената     0.50 лв.  0.50 лв. 
3.Бланка за издаване на удостоверение,че не 
е съставен акт за раждане или акт за смърт  0.50 лв.  0.50 лв. 
4.Бланка за издаване на дубликати на удосто- 
верение за раждане или за граждански брак,както и 
за повторно издаване на препис-извлечение от акт 
за смърт       0.20 лв.  0.20 лв. 
5.Бланка за издаване на удостоверение за  
бълг.гражданство      0.20 лв.  0.50 лв. 
6.Бланка за издаване на удостоверение за 
семейно положение      0.20 лв.  0.20 лв. 
7. Бланка за издаване на удостоверение за 
родствени връзки      -   0.50 лв. 
8.Бланка за заявление за постоянен адрес  -   0.30 лв. 
9.Бланка за заверка на покана-декларация 
за посещение на чужденец в РБ    -   0.50 лв. 
10.Бланка за заверка на покана-декларация 
за частно посещение в БР на лице,живеещо 
в чужбина,на което родителите или един от 
тях са от българска народност    0.20 лв.  0.50 лв. 
11.Бланка за легализация на документи по 
гражданско състояние за чужбина    0.50 лв.  1.50 лв. 
12.Бланки на всички видове други видове 
удостоверения по искане на граждани   0.50 лв.  0.50 лв. 
13.Бланки за преписи от документи   0.60 лв.  0.60 лв. 
Забележка:Таксите по т.ІІІ се заплащат в касата на Общинска администрация, таксите по 
т.ІV се внасят в Централната общинска библиотека гр.Елена,таксите по т.V в Обреден дом 
гр.Елена при длъжностното лице и по т.VІ се внасят при длъжностните лица в общината, 
кметствата и кметските наместничества. 
 
 ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за промени в структурата и числеността на 
някои дейности към общинската администрация.  

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев – Председател на ПК”ЗОР” – ПК подкрепя предложението за промени 
в структурата и числеността на дейностите към общинска администрация, като прави 
следното предложение за промяна в т.2 – дейност „Чистота”: „Специалист по 
контрола върху числеността” – 2 бр. да се разпределят, както следва: 0,5 бр. за 
км.Константин, 0,5 за км.Майско и 1 бр. за гр.Елена. 
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П.Ваков- Съкращават се 4 бр. работник по чистотата. Това няма ли да бъде в ущърб 
на кметствата? Предлагам да не се съкращават работниците по чистотата. 
Инж.Дилян Млъзев – С чистотата в населените места и в града се занимават от 
ПВТЗ. По принцип работниците не уплътняват работното си време и не изпълняват 
пряко задълженията си. Все пак Ваше е правото да решите, но занапред с чистотата 
ще се занимава ПВТЗ. Така остават по 0,5 бр. за Константин и Майско, като занапред 
ще се помъчим да решим нещата и в км.Беброво. 
Стефан Няголов – кмет на кметство Беброво – В Беброво се провеждат традиционни 
за продажба на свине, които се отглеждат в селото. Предлагам да остане бройката 
„общ работник” за село Беброво, защото иначе няма кой да се грижи за животните. 
Сашо Топалов – Предлагам в т.2 от проекта за решение, вместо „специалист по 
контрола върху чистотата” да стане „инспектор по контрол върху чистотата”. 
Предлагам в т.1 – да се промени така – от 2 бр. „специалист инвестиционни 
дейности, строителство и благоустройство” да остане 1 бр. за да се прехвърли за 
„общ работник в с.Беброво”. 
Инж.Дилян Млъзев – До сега е имало двама души „Специалист инвестиционни 
дейности”. Има за какво да съществуват две бройки от тези специалности. 
Предлагам да се съкрати 0,5 бр. от спортна база за да се прехвърли като 0,5 бр. 
специалист по чистота в км.Беброво. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложенията по 
реда на внасянето им: 

Гласува се: 1. По предложението на ПК”ЗОР” да се направи корекция в т.2 от 
проекта за решение – бройките „Специалист по контрола върху чистотата да се 
разпределят както следва – 0,5 бр.за км.Константин, 0,5 бр. за км.Майско и 1 бр. за 
гр.Елена: 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -4 . Приема се. 

Гласува се: 2. По предложението в т.2 от проекта за решение вм.”специалист 
по контрола върху чистотата” да стане „Инспектор по контрола върху чистотата”: 
“ЗА” - 4, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 7 .  Не се приема. 

Гласува се: 3. По предложението „Специалист инвестиционни дейности, 
строителство и благоустройство” да стане 1 бр. : 
“ЗА” - 1, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 15 .  Не се приема. 

Гласува се: 4. По предложението в дейност „Спортна база” да се съкрати 0,5 
бр., която ще се прехвърли като 0,5 бр. „Специалист по контрола върху чистотата в 
км.Беброво: 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ” - няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -2 . Приема се. 
 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение 
с направените изменения: 
“ЗА” - 13,”ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1 .Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №26/21.12.1999 г. 
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ОТНОСНО:Промени в структурата и числеността на някои дейности 
към Общинската администрация 
 
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Постановление 

№219/30.11.1999 г. на МС, т.1.2 от Програмата за финансова стабилизация и 
ефективно управление на ресурсите в Община Елена, приета с Решение 
№15/08.12.1999 г. на ОбС Елена и т.4 от Решение №8/29.12.1999 г. на ОбС-Елена, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
Променя структурите на дейностите към Общинската администрация, считано 

от 01.01.2000 г., както следва: 
1.В дейност “Управление,контрол и регулиране жилищното строителство и 

териториалното развитие” закрива длъжността “Специалист по откриване и 
отстраняване нарушения по ЗТСУ” и се разкриват длъжности “Специалист 
архитектурно-строителен контрол” – 1 бр.; “Специалист инвестиционни дейности, 
строителство и благоустройство” – 2 бр. и “Шофьор” – 1 бр. 

2.В дейност “Чистота” – закриват се длъжностите “Работник по почистването” 
в селата Константин, Майско и Беброво и се разкрива длъжност “Специалист по 
контрола върху чистотата” – 2.5 бр., за гр.Елена 1 бр. и 3 х 0.5 бр. за км.Константин, 
км.Беброво и км.Майско. 

3.В дейност “Озеленяване”-закрива се длъжността “Работник по 
озеленяването” в с.Константин. 

4.В дейност “Други дейности по БКС” – закриват се длъжностите “Шофьор”, 
“Специалист инвестиционни дейности, строителство и благоустройство” и “Общ 
работник” в селата Беброво и Палици. 

5.В дейност “Спортна база” – съкращава се 0.5 бр. 
 
 ПО ТОЧКА СЕДМА:  
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за промяна в 
Решение № 43/01.09.1999 година на ОбС – Елена: 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Минчев- Председател на ПК”Образование и култура”. ПК обсъди 
предложението на кмета на общината и изразява становище на съгласие. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване проекта за решение относно 
промяна в Решение № 43/о1.09.1999 г. 
“ЗА” -10, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 3. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №27/21.12.1999 г.          
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ОТНОСНО: Промяна на Решение №43/01.09.1999 г. на Общински 
съвет-Елена 

 
На основание чл.2, ал.6 и § 1 от Наредба №8/06.12.1999 г. на МОН за 

определяне броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена, ПМС №219/30.11.1999 г. и писмо 
№12726/07.12.1999 г. на Министъра на образованието и науката, т.1 от указанията в 
същото, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И : 
 

Променя последния абзац в Решение №43/01.09.1999 г. на ОбС-Елена, както 
следва: 

Минималният брой на децата в групите на целодневните детски градини в 
населени места само с една група да бъде 8. 
 
 
 ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
 Председателят на ОбС  даде думата на кмета на общинатав, който запозна 
присъстващите с предложението относно закриване на ЦДГ в с.Каменари, община 
Елена и справка за посещаемостта на децета в ЦДГ с.Каменари, като за м.октомври 
1999 г. средната посещаемост е 6 деца, за м.ноември 6,5 деца и за м.декември – 7 
деца 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Минчев –Председател  на ПК “Образование и култура”. ПК обсъди 
предложението за закриване на ЦДГ в с.Каменари и изразява становище на 
съгласие. 
Хасан Хасанов – Предлагам тази точка да отпадне от обдъждане в днешното 
заседание. Кметският наместник в с.Каменари ще разговаря с родителите, ще се 
разберат възможностите за посещаемост на децата и тогава да решим. 
инж.Д.Млъзев-  Не случайно предоставих на вашето внимание справката за 
средномесечната посещаемост на децата. Това предложение има връзка със 
следващото предложение относно съкращаване щата в отрасъл „Образование”. 
Красимир Николов – Подкрепям предложението на Хасан Хасанов. Родителите, като 
разберат за нашето намерение да закрием ЦДГ, вярвам ще осъзнаят нещата. 
Анета Евтимова – Директора на ЦДГ в с. Каменари дори счита, че след 01.01.2000 
година ще има спад на посещаемостта на децата. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
внесено от г-н Хасан Хасанов за отлагане обсъждането за следващо заседание: 
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3 .  Не се приема. 
 

Гласува се по проекта за решение: 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №28/21.12.1999 г.       
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ОТНОСНО:Закриване на целодневна детска градина в с.Каменари, 
община Елена 

 
На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, §1, ал.1 от Наредба 
№8/06.12.1999 г. и писмо №12726/07.12.1999 г. на Министъра на образованието и 
науката, т.1 от указанията в същото, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Закрива Целодневна детска градина в с.Каменари, община Елена, считано от 
01.01.2000 г. 
 
 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за промяна в числеността на персонала в 
предучилищните, образователните,извънучилищните заведения и други дейности в 
отрасъл „Образование” от 01.01.2000 година. 
Д-р Даниела Лаловска- Връчвани ли са предизвести за съкращения? 
Анета Евтимова- Връчвани са предизвестия поради пенсиониране. 
Петър Ваков- Какво представлява „Условни бройки”?  
Инж. Дилян Млъзев- Това са незаети в щатното разписание бройки. 
Анета Евтимова- Това са 12 бройки утвърдени, които са сборен норматив от 
училищата. 
 Председателят на Общински съвет д-р Д.Лаловска подложи на гласуване 
проекта за решение: 
“ЗА” -12, “ПРОТИВ” -няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -4. Приема се. 
 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29/21.12.1999 г.    
        

ОТНОСНО: Промяна в числеността на персонала в предучилищните, 
общообразователните, извънучилищните заведения и други дейности 
в отрасъл “Образование” в община Елена от 01.01.2000 г. 

 
На основание ПМС №219/30.11.1999 г., писмо №12727/07.12.1999 г. на МОН, 

Наредба №…./06.12.1999 г. на МОН, Наредба №7/06.12.1999 г. на МОН, във връзка с 
10% съкращение на персонала, считано от 01.01.2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА  
 

Р  Е  Ш  И: 
 

Утвърждава намаление в числеността на персонала в предучилищните, 
общообразователните, извънучилищните заведения и други дейности, както следва: 
І.Детски градини 
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А.Намаление числеността по щат: 
1. ЦДГ “Радост” гр.Елена – съкращава се по 1,5 бр. непедагог. персонал 
2. ЦДГ с.Беброво – съкращава се по 0.5 непедагог. персонал 
3. ЦДГ с.Палици – съкращава се по 0.5 непедагог. персонал 
4. ЦДГ с.Майско – съкращава се по 0.5 непедагог. персонал 
5. ЦДГ с.Каменари – съкращава се 3 бр. в т.ч. 
2 бр. педагогически персонал, 1 бр.непедагогически персонал 

Б.Незаети щатни бройки в ЦДГ  - 2 бр.непедагогически персонал 
ІІ.Общообразователни училища 
А.Намаление числеността по щат: 

1.СОУ “Ив.Момчилов” гр.Елена – съкращават се 7 бр., в т.ч. 
1 бр.пом.директор 
2 бр. възпитател среден курс 
4 бр. непедагогически персонал 

2.НУ “Ил.Макариополски” гр.Елена – съкращават се 2 бр. в т.ч. 
1 бр. възпитател начален курс 
1 бр. непедагогически персонал 
3.ОУ с.Константин  - съкращават се 1,5 бр. в т.ч. 
1бр. възпитател начален курс 
0.5 бр. непедагогически персонал 

4.ОУ с.Майско  - съкращават се 1 бр. възпитател начален курс 
Б. Незаети щатни бройки в общообразователните училища7 
4 бр. в т.ч. 
2 бр. педагогически персонал 
2 бр. непедагогически персонал 

ІІІ.Други дейности  - 2 бр. непедагогически персонал 
ІV. Условни бройки  - 1,5 бр. 

Рекапитулация: Всичко намаление – 27 бр. 
В т.ч. педагогически персонал –11,5 бр. 
Непедагогически – 15,5 бр. 

 
Трудовите правоотношения със съкратения персонал да се уредят по реда на 

чл.328у ал.1, т.2, във връзка с чл.329 и чл.333 от КТ. 
Директорите на учебно-възпитателните заведения да изготвят нови щатни 
разписания в сила от 01.01.2000 г. и представят за съгласуване с финансиращия 
орган. 
 
 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за привеждане числеността на персонала в 
общинска болница гр.Елена и Детска ясла гр.Елена в съответствие с разпоредбите 
на ПМС № 219/1999 г. на кмета на общината във връзка с ПМС № 219/99 година.
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев – Предлагам в Решението да се включи текст за уреждане трудовите 
правоотношения със съкратения персонал. 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
внесено от г-н Йордан Раднев за допълване текста в Решението – за уреждане 
трудовите правоотношения със съкратения персонал: 
“ЗА”-14,”ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-2. Приема се. 

Гласува се по проекта за решение с направеното допълнение: 
“ЗА”-13,”ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-3. Приема се. 

 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №30/21.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО: Привеждане числеността на персонала в Общинска 
болница и детска ясла в съответствие с разпоредбите па ПМС 
№219/30.11.1999 г. 

 
 Във връзка с чл.3 от ПМС №219І30.11.1999 г., писмо №08-00-198 от 
06.12.1999 г. на Министерството на здравеопазването и протокол от проведено 
заседание на 16.12.1999 г., във връзка със заповед № 968/14.12.1999 г. на кмета на 
община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Намалява числеността на персонала в Общинска болница и Детска ясла от 
102,5 на 92,5 бр., или с 10 бр., от които 2,5 бр. полувисш медицински персонал и 7,5 
бр.- друг персонал. 

Трудовите правоотношения със съкратения персонал да се уредят по  реда на 
чл.328, ал.1, т.2 , във връзка с чл.329 и чл.333 от КТ. 

Директорите на здравните заведения да изготвят нови щатни разписания в 
сила от 01.01.2000 г. и представят за съгласуване с финансиращия орган. 
 
 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост. 
Инж.Дилян Млъзев – Въпросът за отдаване под наем на павилиона в СОУ „Иван 
Момчилов” е обсъждан в ОбС. ОбС е взел Решение за отлагане отдаването. В 
общината е постъпила молба за отдаването му под наем. Считам, че по този начин в 
условията на конкуренция, ще се даде възможност на учениците на по- добри цени 
да си купуват закуски. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев -Председател на ПК” ЗОР”- ПК обсъди и подкрепя проекта за 
решение, като допълва втри абзац: Сключването на договора да се осъществи след 
приключване на учебната година, но не по-късно от 30.06.2000 година. 
Иван Генов – Председател на ПК”ИР” – След обсъждане на предложението, ПК, 
предлага процедурата по отдаване под наем на имота – павилиона в СОУ, да се 
извърши след 30.06.2000 година 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението, 
внесено от ПК”ИР” и ПК”ЗОР” – провеждането на търга и сключването на договора 
да се проведе след приключване на учебната година, но не по-късно от 30.06.2000 
г.: 
“ЗА”- 15,”ПРОТИВ”- няма,” ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 31/21.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО:Отдаване под наем на имот- публична общинска 
собственост 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от Наредбата 

за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Разрешава да се отдаде под наем недвижимия имот-публична общинска 
собственост, представляващ търговски павилион в двора на СОУ “Иван Момчилов” в 
гр.Елена. 

2.Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търг и 
сключването на договор след приключване на учебната година, но не по-късно от 
30.06.2000 г.  
 
 ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
запозна присъстващите с предложението за ликвидиране на съсобственост върху 
недвижим имот. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Инж.Иван Генов – Председател на ПК”ИР” –След обсъждане предложението за 
ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, ПК изразява становище на 
съгласие с направеното предложение, и след извършване на оценка, имотът да се 
продаде на Иван Йорданов Иванов и н-ци на Иван Иванов Гайдаров. 
Йордан Раднев – Председател на ПК „ЗОР” – След обсъждане ПК изразява становище 
на съгласие с предложението на кмета на общината за ликвидиране на 
съсобственост върху недвижим имот. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот: 
“ЗА”-16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №32/21.12.1999 г. 
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ОТНОСНО: Ликвидиране на собственост върху недвижим имот 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от ЗОС и чл.27, ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Прекратява собствеността между Община Елена и Йордан Иванов Гайдаров 
и наследниците на Иван Иванов Гайдаров върху недвижимия имот, находящ се в 
гр.Елена, ул.”Долни Чукани”, представляващ: 
Дворно място от около 1500 кв.м., заедно с построените в него двуетажна 
полумасивна жилищна сграда със застроена плот от 60 кв.м., лятна кухня, плевник и 
хамбар, при граници: път, наследници Иван Л.Василев, Димитър Иванов и гора, като 
делът на Община Елена, представляващ 1/3 идеална част от целия имот се изкупи от 
останалите собственици. 

2.Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажбата и 
сключи договора. 
 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината да 
запознае присъстващите с предложението за промяна в Решение № 61/30.09.19998 
година на ОбС – Елена. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев – Председател на ПК”ЗОР” – ПК е запозната с това предложение. 
След обсъждане, членовете на ПК”ИР” изразяват становище на съгласие. 
Д-р Иван Минчев – Поради какви причини се налага спешното вземане на това 
решение? 
Инж.Дилян Млъзев – На 12.08.1999 година, г-н Йордан Василев – зам.кмет на 
общината е сключил договор за отдаване под наем на І етаж на имот, находящ се на 
ул.”Ст Неювски” № 11, както се упоменава в договора, че помещенията ще се 
ползват като лекарски кабинети.Договорът е склчен с д-р Иван Иванов, който след 
това започва ремонтни дейности и преустройство на помещенията. Договорът е 
сключен в нарушение с ЗОС. Имайки предвид деликатната ситуация, това че вината 
не е на д-р Иванов, а на недобросъвестни служители и това, че той е добросъвестен 
наемател, внасям това предложение чрез което ще прекъснем неправомерно 
сключения договор. 

Гласува се по предложението внесено от кмета на общинатаза промяна в 
Решение № 61/3009.19998 гтодина на ОбС: 
“ЗА”-14,”ПРОТИВ”-няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-2.Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 33/21.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Решение №61/30.09.1999 г. на Общински 
съвет-Елена 
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На основание чл.42, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
Променя текста на решение №61/30.09.1999 г. на Общински съвет Елена в т.1, 

като частта “гр.Елена, ул.Ст.Михайловски” №…” преди текста “двуетажна къща” се 
запише “горен етаж от”. 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината, който 
внесе предложение за определяне възнаграждението на Председателят на ОбС. 
Инж.Дилян Млъзев – Проведохме разговори с ръководствата на община Велико 
Търново и община Лясковец. В тези общини е определен размер, който е 90% от 
заплатата на кмета на общината. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложени. 
Инж.Иван Генов – Председател на ПК”ИР” – От името на ПК”ИР”, предлагам 
възнаграждението на Председателят на ОбС да бъде в размер на – 90 % от 
заплатата на кмета на общината, считано от 01.11.1999 година – датата на 
избирането. 

Други изказвания не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за определяне 

размер на възнаграждението на Председателят на ОбС: 
Председателят на ОбС не участва в гласуването. 

“ЗА”-11,”ПРОТИВ”-1,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-3. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 34/21.12.1999 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на председателя на 
Общински съвет-Елена 

 
На основание чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Елена в 
размер на 90% от заплатата на кмета на общината, считано от 01.11.1999 г. 
 
  След изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 17.00 часа. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/       


