
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 

 
№ 7 

 
Днес 29.12.1999 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. На заседанието присъстваха 14 
общински съветника, кмета на общината, зам. кмета 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 относно промени в структурата и числеността на общинската 
администрация. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение за промени в числеността на Общинска служба за социално 

подпомагане. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане размера на такса за битови отпадъци за 
2000-та година в съответствие със ЗМДТ. 

Вн.: Кмета на общината 
 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието. 
В залата присъстваха 13 общински съветници. 
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред.  
Председателят на ОбС внесе предложение за нова точка 4. Предложение 

относно актуализиране бюджета на Община Елена за 1999 година. 
Дадена бе думата за мнения по внесените предложения и проекта за дневен 

ред. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова точка 4. 

Предложение относно актуализиране бюджета на Община Елена за 1999 година. 
Гласува се: 

„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 
Гласува се по проекта за дневен ред с направеното допълнение: 

„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА прие следния 
 

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно промени в структурата и числеността на общинската 
администрация. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение за промени в числеността на Общинска служба за социално 

подпомагане. 
Вн.: Кмета на общината 
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3. Предложение относно приемане размера на такса за битови отпадъци за 
2000-та година в съответствие със ЗМДТ. 

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно актуализиране бюджета на община Елена за 1999 

година. 
Вн-: Кмета на общината 

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
който запозна присъстващите с предложението за промени в стуктурата и 
числеността на персонала на общинската администрация. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
В залата влезе г-жа Марийка Брешкова. 

Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред” – ПК”ЗОР” обсъди 
предложението на кмета на общината за промени в структурата и числеността на 
общинската администрация, и предлага на общинските съветници да подкрепят това 
предложение. 

Други изказвания не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване проекта за решение относно 

промени в структурата и числеността на персонала на общинската администрация: 
 „ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 35/29.12.1999 г. 

 
ОТНОСНО:Промени в структурата и числеността на персонала на 
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, както и с предстоящото приемане на Устройствен 
правилник по смисъла на чл.11 от Закона за администрацията и изискванията на 
Единния класификатор на длъжностите в администрацията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Приема следните промени в структурата на общинската администрация, 
приета с Решение №8/29.11.1999 г. 

1.1.В отдел “Административни и финансово-стопански дейности”-намалява 
числеността от 17,5 на 15,5 бр. и създава сектори, както следва: 

1.1.1. Сектор “Счетоводство” включва длъжности: 
-“Главен счетоводител” – 1 
-“Младши счетоводители”- 2 
1.1.2.Сектор “Административно обслужване”, включващ длъжности: 
-Главен специалист “Информационно обслужване”- 1 
-Старши специалист “АПОН и гражданско състояние” – 1 
-Младши специалист “АПОН” – 4 х 0.5 
-Главен специалист “Връзки с обществеността”-1 
-Главен специалист “Канцелария и човешки ресурси” – 1 
-Технически сътрудник”Секретар”-1 
-Технически сътрудник”Домакин”, той и шофьор-1  
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-Технически сътрудник “Организатор транспорт”, той и шофьор-1 
-Изпълнител “Охрана и поддръжка на сгради”-1 
-Изпълнител “Хигиенист” – 3 х 0,5 
1.1.3.Сектор “Гражданска защита и отбранително-мобилизационна 

подготовка”, включващ: 
-Главен инспектор “Гражданска защита и отбранително-мобилизационна 

подготовка” – 1  
Съкращават се:технически сътрудник – 1 и главен експерт”Правно-

нормативно обслужване”-1 
1.2.В отдел “Общинска икономика и финанси”- запазва се числеността и се 

създават сектори, както следва: 
1.2.1.Сектор “Финанси и бюджет”, включващ длъжности: 
-Главен експерт “Финанси и бюджет”- 1 
-Старши специалист “Бюджет”- 1 
1.2.2.Сектор “Общинска икономика”, включващ длъжности: 
-Старши експерт “Търговия и туризъм”- 1 
-Старши експерт “Аграрна политика, гори и екология” –1 
-Старши експерт “Промишленост и транспортно обслужване”-1 
1.2.3.Сектор “Управление и общинска собственост”, включващ длъжности: 

 -Главен експерт “Приватизация и общинска собственост” – 1 
 -Старши специалист “Общински имоти” – 1 
Съкращава се длъжността експерт “Туризъм и екология”  и се  разкрива длъжността 
“Старши специалист “Общински имоти”. 
 1.3.В отдел “Селищно изграждане” – намалява числеността от 8 на 5,5 и 
създава сектори, както следва: 
 1.3.1.Сектор “Геодезично звено”, включващ длъжности: 
 -Старши специалист “Геодезия” – 2 
Съкращават се : длъжността “чертожник” 01 и “Началник Геодезично звено” – 1 
 Главният архитект преминава на половин щат. Длъжността “Еколог” се 
трансформира в “Главен инспектор “Екология”. 
 1.4.В отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности” намалява 
числеността от 6 на 5. Съкращава длъжността “Секретар МКБППМН”. 
 Длъжностите в отдела се определят, както следва: 

-Началник отдел – 1 
-Старши експерт “Култура и вероизповедания” –1 
-Главен специалист “Здравни и социални дейности” – 1 
-Главен специалист “Младежки и спортни дейности” – 1 
-Главен специалист “Младежки и спортни дейности”, той и секретар 

МКБППМН –1 
1.5.В кметство Беброво – съкращава се длъжността “Изпълнител бюджет” – 

0.5 
2.Направените промени влизат в сила от 01.01.1999 г. 

 
ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината, който запозна присъстващите с предложението за промяна в числеността 
на персонала в общинска служба за социално подпомагане – Община Елена от 
01.01.2000 година.  

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
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Предесателят на ОбС подложи на гласуване проекта за решение относно 
промяна в числеността на персонала на ОбССП: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 36/29.12.1999 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна в числеността на персонала на Общинска служба 
за социално подпомагане- Община Елена от 01.01.2000 г. 

 
В изпълнение на ПМС №219/30.11.1999 г., писмо № 05-91-97 от 20.12.1999 г. 

на Министерството на труда и социалната политика – Национална служба за 
социално подпомагане за 10% съкращаване числеността на персонала и във връзка 
с предложение № РД-02-1424/23.12.1999 г. на ръководителя на ОбССП гр.Елена, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
Утвърждава намаление в числеността на персонала на Общинска служба за 

социално подпомагане гр.Елена от 65 на 59 бройки, разпределени по звена, както 
следва: 

 
Наименование Утвърдено за 

1999 г. 
Намаление От 01.01.2000 

г. 
1.ОбССП 12 - 12 
2.ДДЮТУИ 39 5 34 
3.ДСП гр.Елена 14 1 13 

 
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. 
Ръководителите на посочените звена да изготвят нови щатни разписания в 

сила от 01.01.2000 г. и ги представят за съгласуване с финансиращия орган. 
 
ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна 
присъстващите с предложението за определяне размера на такса за събирането на 
битови отпадъци, транспортирането им до депата или други съоръжения и 
инсталации, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места през 2000 година и Заповед № 81/99 г. на кмета на общината 
Инж.Дилян Млъзев – С една част от общинските съветници проведохме разговори 
по това предложение. С удоволствие ще приема всяко едно ваше становище и 
предложение. Разчетите са направени при една крайно икономична сметка за 
разходите. Този вариант на предложението е минималната възможност, който би 
позволил поддържането на определено ниво на хигиена в общината. 

Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение. 
Марийка Брешкова – Предлагам да се направят следните изменения в таблицата по 
т. ІІ към проекта за решение: 

1. в пункт 2 – Размер за сметосъбиране % о – да стане Размер за сметосъбиране 
и сметоизвозване % о 
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2. в пункт 3 – Размер за сметище – да стане Размер за обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или съоръжения % о 

3. В пункт 4 – Размер за почистване на улични платна и площади % о – да стане 
– Размер за почистване на територии за обществено ползване %о. 

4. В раздел А на таблицата – За населението – да се вмъкне „жилищни имоти” и 
стане – За жилищни имоти на населението. 

5. Точка „Б” да стане – за нежилищни имоти на населението. 
Иван Генов – Председател на ПК”ИР” – ПК, обсъди предложението на кмета на 
общината относно приемане размера на таксата за битови отпадъци за 2000-та 
година в съответствие със ЗМДТ и изразява становище на съгласие. 
Петър Ваков – За селата, където няма път, как ще се извършва сметосъбирането? 
инж.Дилян Млъзев – В задълженията на кметските наместници ще бъде упоменато 
контролирането на сметосъбирането. Там където „ЕЛБЕКС” няма да извършва 
сметосъбиране, кметските наместници ще организират извозването на сметта за 
всяко населено място. Приемам предложението от г-жа Марийка Брешкова за 
промени в пунктовете по таблицата към проекта за решение.  

Председателят на ОбС даде 30 минутна почивка за обсъждане нов вариант по 
проекта за решение. 

След почивката в залата присъстваха 14 общински съветници. 
инж.Дилян Млъзев –  По време на почивката разговарях с кметските наместници, и 
по повод повдигнатите въпроси за размера на таксата за сметосъбиране в малките 
населени места, където трудно ще бъде организирано, стигнахме до известно общо 
становище, предлагам вариант на проект за решение и ако той се приеме ще отменя 
Заповед № 981/99 г. 
Предлагам в проекта за решение в пункт „А” пред всяко населено място да се сложи 
„с”, след с.Буйновци да се впишат с.Велковци и с.Лазарци, след с.Илаков рът да се 
впише с.Угорялковци – там % о е един и същ. След с.Бойковци се впише 
с.Светославци, след с.Дебели рът се впише с.Стояновци. 
Като допълнителна точка 5 в проекта за решение се впише: Не се събира такса за 
битови отпадъци за имоти в населени места, не упоменати в т.”А”.  

След като кмета на общината запозна присъстващите с предложенията за 
промяна и текста на новия проект за решение, Председателят на ОбС подложи на 
гласуване Проекта за решение относно определяне размера на такса за събирането 
на битови отпадъци в общината през 2000-та година: 

 
 „ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 37/29.12.1999 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне размера на такса за събирането на битови 
отпадъци, транспортирането им по депата или други съоръжения и 
инсталации за обезвреждането им, поддържане и експлоатация на депата 
за битови отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места през 2000 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1, 
чл.чл.62,63,65 и 66 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

Р  Е  Ш  И  : 
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І.Приема план-сметка за приходите и необходимите разходи за: 
-осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; 
-събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 
-изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци 
или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци; 
-почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 
91637 лв., съгласно Приложение №1. 

ІІ.Приема размер на такса за битови отпадъци за 2000 г., както следва: 
 
Населено 
място 

Размер за 
сметосъбиране 
и сметоизвозв. 
% о 

Размер за 
обезвреждане 
на битовите 
отп. в депа 
или съоръж%о 

Размер за 
почистване на 
териториите за 
обществено 
ползване % о 

Всичко размер 
на таксата за 
2000 година  
% о 

1 2 3 4 5 
А.За жилищни 
имоти на 
населението 

    

1.гр.Елена 3 1 2 6 
2.Улици на 
гр.Елена-
Босевци,Долни 
Болерци,Казац
и,Долни 
Геновци,Майта
нци,Милковци,
Младен,Неювц
и,Новачкини,Р
азпоповци,Гор
ни Геновци и 
Мирославци 

Х 1 2 3 

3.с.Беброво 3 0,8 1,2 5 
с.Константин 3 0,8 1,2 5 
с.Палици 3 0,8 1,2 5 
с.Костел 3 0,8 1,2 5 
с.Чакали 3 0,8 1,2 5 
с.Марян 3 0,8 1,2 5 
с.Руховци 3 0,8 1,2 5 
с.Буйновци 3 0,8 1,2 5 
с.Велковци 3 0,8 1,2 5 
с.Лазарци 3 0,8 1,2 5 
с.Илаков рът 3 0,8 1,2 5 
с.Угорялковци 3 0,8 1,2 5 
4.с.Майско 2 0,5 0,5 3 
С.Каменари 2 0,5 0,5 3 
С.Дрента 2 0,5 0,5 3 
С.Тодювци 2 0,5 0,5 3 
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с.Мийковци 2 0,5 0,5 3 
с.Средни 
колиби 

2 0,5 0,5 3 

С.Яковци 2 0,5 0,5 3 
С.Блъсковци 2 0,5 0,5 3 
С.Бойковци 2 0,5 0,5 3 
С.Светославци 2 0,5 0,5 3 
С.Дебели рът 2 0,5 0,5 3 
С.Стояновци 2 0,5 0,5 3 
с.Шилковци 2 0,5 0,5 3 
с.Гърдевци 2 0,5 0,5 3 
Б.За 
нежилищни 
имоти на 
населението 

3 4 3 10 
 

В.За фирми: 
1.За 
нежилищни 
имоти на 
фирми: 
а/за гр.Елена 

3 4 3 10 

Б/за всички 
останали 
населени 
места по т.А 

1 4 1 6 

2.За жилищни 
имоти на 
фирми 

3 2 1 6 

 
ІІІ.Определя размер на таксата за изхвърляне на битови отпадъци, според 

количеството им на база себестойност на обработката: 
За 1 кофа за изхвърляне              1.10 лв. 
За 1 контейнер за 1 изхвърляне  15.80 лв. 

ІV.Не се събира такса за битови отпадъци за имотите, намиращи се в 
заличените населени места и за имотите, намиращи се в земеделски земи по §4 от 
ЗСПЗЗ /Приложение №2 и Приложение №3/ 
 V.Не се събира такса за битови отпадъци за имотите в населени места, 
неупоменати в т.А. 
 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна 
присъстващите с предложението за решение относно актуализиране бюджета на 
Община Елена за 1999 година 
Инж.Млъзев: Чрез Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление 
на ресурсите в Община Елена, бяхме заявили необходимостта от предоставяне на 
допълнителни средства  в размер на 335 х.лв. Отпуснати ни бяха приблизително 1/3 
от желаните средства. Ще направим всичко възможно да разплатим голяма част от 
неразплатените разходи на общината. 
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Д-р Иван Иванов –  Дали това ще нормализира дейностите по разплащане на 
медикаментите. 
инж.Дилян Млъзев –  В момента средствата за медикаменти са разплатени. 
Д-р Иван Иванов –  В бъдеще ще се избегне ли момента на разкарване на 
клиентите. Трудно е да се контролира кой какво изписва. 
инж.Дилян Млъзев –  В случай, че се изплащат ритмично лекарствата и че в 
бъдещият общински бюджет реално се заложат стойности за медикаменти, смятам, 
че ще работим по ефективно спрямо изминалата година. 

Други изказвания не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване проекта за решение относно 

актуализиране бюджета на Община Елена за 1999 година: 
 „ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38/29.12.1999 г. 
 

ОТНОСНО:  Актуализиране  бюджета  на  Община  Елена  з а1999 г. 
 

На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема актуализиран бюджет на Община Елена за 1999 г. в размер на 
2584497 лв. 
В т. ч. 733000 лв.собствени приходи (увеличение 3000 лв.) 
        1851342 лв.субсидия от РБ 
               155 лв.начално салдо на 01.01.1999 г. 

2.Приема разпределението на актуализирания бюджет по функции, както 
следва: 
 
ФУНКЦИЯ Било към 

30.11.99 г. 
Става за 
1999 г. 

І.     Общи държавни служби 271921 293711
       в т.ч. общинска администрация 263212 287940
       капиталови разходи 6000 2000
       Общински съвет 2709 3771
ІІ.    Отбрана и сигурност 8637 9510
ІІІ.   Образование 883021 848281
       в т.ч. капиталови разходи 99000 16
ІV.   Здравеопазване 494275 597586
       в т.ч Общинска болница с включени разходи
       до 30 юни на СЗСУ, Поликлиника и др.д-ти 
       по здравеопазване 

345319 381205

       Капиталови разходи 25000 70065
       Детска ясла 27889 28846
       АПЗЗ 96057 117470
V.    Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 394950 442647
       В т.ч. Социални помощи 224612 275007
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       Служби по соц. осигур. и подпомагане 170338 162009
       Здравно осиг. Вноски за безработни  5631
VІ.   Жилищно строителство, БКС и ООС 221583 244586
       В т.ч. капиталови разходи 50000 43737
VІІ.  Почивно дело и култура 82485 90983
       в т.ч. физическа култура и спорт 8791 10854
       Туризъм 6068 6068
       Култура 67626 74061
VІІІ. Икономически дейности и услуги 63741 57193
       в т.ч. Поземлена комисия 29838 28544
       Ремонт и поддържане на пътища 10330 10230
       Други дейности по транспорта 6036 3009
       Общински пазар 5379 4333
       Други дейности по икономиката 12158 11077
                        ВСИЧКО РАЗХОДИ 
                        В Т.Ч. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

2420613 
180000 

2584497
115818

 
3.Приема разпределението на получените през месец декември допълнително 
средства, както и разпределението на трансформираната субсидия за капиталови 
разходи в обща по функции, както следва: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена  д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.15 часа. 

 
 
 
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Д.Лаловска/ 


