
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 10.02.2000 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. 
 

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

1. Предложение за промени в състава на постоянни комисии на ОбС. 
Вн.: Председателя на ОбС 

2. Предложение за приемане отчета за изпълнение на сборния бюджет на 
Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение за създаване на Обществен съвет по Закона за социално 

подпомагане. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне на нов управител на „Буковец” ЕООД. 
Вн-: Кмета на общината 

5. Предложение относно определяне на условията за таксиметров превоз на 
пътници в Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината  
6. Предложение относно продажба на обекти – общинска собстевоност. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно промяна на методиката за определяне на начални 

цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти. 
Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение отнсно преобразуване на АПЗЗ – Елена в лечебно заведение 
„Медицински център І – Елена” ЕООД. 

Вн.: Председателя на ОбС 
9. Предложение за приемане на първо четене на: 
    - проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Елена – част първа от Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. 
Вн.: ПК „Законност и обществен ред” 

   - проект за усройствени правила за дейността на общинската 
администрация – част втора от Правилник по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. 

Вн.: ПК „Законност и обществен ред” 
 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието. 
В залата присъстваха 10 общински съветници. 
Д-р Даниела Лаловска обяви, че на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, С 

Решение № 71/14.01.2000 г., Общинска избирателна комисия – гр.Елена 
освобождава от листата на СДС д-р Иван Иванов Минчев. С Решение № 
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72/14.01.2000 г., ОБИК – гр.Елена обявява за общински съветник от лестата на СДС 
д-р Нина Томова Титева.  

 
Новоизбрания общински съветник, д-р Нина Томова Титева, положи клетва и 

подписа клетвен лист. 
В залата влезе г-н Красимир Николов. 
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред. Д-р 

Даниела Лаловска внесе предложение за включване в Дневния ред на нови точки – 
т.10 и т.11 – Предложение за поставяне на годините 1860, 1885 и 1908 на 
паметника на площад „Христо Ботев” с вносител ПК”Образование, култура, 
мл.дейности, спорт и туризъм” и предложение относно съгласуване на заявки за 
прием на ученици в СОУ с вносител Кметът на общината. 

Дадена бе думата за мнения по внесените предложения и проекта за дневен 
ред. 
Г-н Петър Ваков – Не съм съгласен с включване в дневния ред на предложението за 
прием на ученици, тъй като то не ни бе раздадено предварително за разглеждане, а 
смятам, че това е нещо много отговорно и няма смисъл да вземаме прибързани 
необмислени решения. 

Други мнения не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за включване в 

дневния ред на т.10 и т.11. 
Гласува се по предложението на ПК”Култура, образование …” за включване в 

дневния ред: 
„ЗА” – 8,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  Приема се. 

Гласува се по предложението на Кмета на общината за включване в дневния 
ред: 
„ЗА” – 9,  „ПРОТИВ” – 2,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

В залата влезе д-р Иван Ивнов. 
Гласува се по проекта за дневен ред с направените допълнения: 

„ЗА” – 10,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА прие следния 
 
 

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение за промени в състава на постоянни комисии на ОбС. 
Вн.: Председателя на ОбС 

2. Предложение за приемане отчета за изпълнение на сборния бюджет на 
Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение за създаване на Обществен съвет по Закона за социално 

подпомагане. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне на нов управител на „Буковец” ЕООД. 
Вн-: Кмета на общината 

5. Предложение относно определяне на условията за таксиметров превоз на 
пътници в Община Елена. 

Вн.: Кмета на общината  
6. Предложение относно продажба на обекти – общинска собстевоност. 



   мандат 1999 – 2003 г. 
Протокол № 15 заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 18.07.2000 г. 

 3

Вн.: Кмета на общината 
 
 

7. Предложение относно промяна на методиката за определяне на начални 
цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти. 

Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение отнсно преобразуване на АПЗЗ – Елена в лечебно заведение 

„Медицински център І – Елена” ЕООД. 
Вн.: Председателя на ОбС 

9. Предложение за приемане на първо четене на: 
    - проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Елена – част първа от Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. 
Вн.: ПК „Законност и обществен ред” 

   - проект за усройствени правила за дейността на общинската 
администрация – част втора от Правилник по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. 

Вн.: ПК „Законност и обществен ред” 
10. Предложение относно поставяне на годините 1860, 1885 и 1908 на 

паметника на площад „Христо Ботев”. 
Вн.: ПК „Образование, култура …” 

11. Предложение относно съгласуване на : 
     - Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – 

непрофилирано обучение за учебната 2000/2001 година. 
     - Заявка за държавен прием по професии след основно образование за 

учебната 2000/2001 година. 
Вн.: Кмета на общината 

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с 
предложението.  

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване проекта за решение относно 

промени в състава на постоянни комисии на ОбС: 
 „ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39/10.02.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянни комисии на Общински 
съвет-Елена 

 
На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Избира за членове на ПК “Селищно изграждане”: 
-д-р Нина Титева – на мястото на д-р Иван Минчев; 
-Румяна Павлова - на мястото на Анета Ламбурова 
2.Избира за членове на ПК “Здравеопазване и социална политика”: 
-Румяна Павлова – на мястото на Анета Ламбурова; 
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-д-р Нина Титева – на мястото на д-р Иван Минчев 
3.Избира за председател на ПК “Здравеопазване и социална политика” д-р 

Нина Титева. 

 
ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината инж. Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
решение. Кметът на общината обяви, че бюджета за 1999 година е приет с Решение 
№ 22 от 18.03.1999 г. на Общински съвет – Елена. В залата присъства и г-жа Елка 
Николова, главен експирт „Финанси и бюджет”, която може да даде разяснения по 
отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Елена за 1999 г. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Г-н Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”: Комисията се събра и 
разгледа отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 1999 г. и предлага 
общинските съветници да подкрепят това предложение. 
Други мнения по това предложение не постъпиха. 
 „ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 40/10.02.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на 
Община Елена за 1999 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Приема отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Елена за 1999 
г. по пълна бюджетна класификация по приходите в размер на 2 587 072 лв. 
/съгласно приложение №1/ в т.ч. собствени приходи 735 575 лв.; по разходите в 
размер на 2 584 319 лв. и преходен остатък 2 753 лв. 

Приема разходите по функции, както следва: 
- функция І Общи държавни служби    293 448 лв. 
 в т.ч. КР          2 000 лв. 
- функция ІІ Отбрана и сигурност       9 510 лв. 
- функция ІІІ Образование     848 281 лв. 
 в т.ч. КР               16 лв. 
- функция ІV Здравеопазване     597 586 лв. 
 в т.ч. КР         70 065 лв. 
- функция V Социално осигуряване и грижи   442 647 лв. 
 в т.ч. Помощи      275 007 лв. 
- функция VІ Жилищно строителство, БКС   246 586 лв. 
 в т.ч. КР         43 737 лв. 
-функция VІІ Почивно дело и култура      91 068 лв. 
 в т.ч.Субсидии и орг.с идеална цел     16 147 лв. 
-функция VІІІ Иконом. дейности и услуги     57 193 лв. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението 
относно създаване на Обществен съвет по Закона за социално подпомагане и 
предложи за председател зам.кмета на общината инж. Иван Маринов. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
Д-р Даниела Лаловск подложи на гласуване проекта за решение относно 

създавани на Обществен съвет по Закона за социално подпомагане: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 41/10.02.2000 г. 

 
ОТНОСНО:Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен 
контрол и за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на 
дейностите по социално подпомагане 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за 
социалното подпомагане и с чл.52, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 
закона за социалното подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Създава ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ за упражняване на обществен контрол и за 

оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално 
подпомагане в Община Елена в следния състав: 
Председател: 

Иван Радославов Маринов – заместник кмет на Община Елена 
Членове: 

-Диана Александрова Чернева – председател на КНСБ 
-Роза Йорданова Ковачева – председател на КТ “Подкрепа” 
-д-р Нина Томова Титева – общински съветник 
-д-р Иван Иванов – общински съветник 
-Петър Ваков Митев- общински съветник- директор на ДСП 
-Лазар Николов Костов –началник на Бюро по труда –Елена 
-Иван Градинаров – представител на пенсионерите 
-Мехмед Мехмедов Ходжев – с.Константин 
2.Правомощия на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: 
-Да изисква и получава информация от общинските служби за социално 

подпомагане за дейността на социалното подпомагане; 
-При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при 

осъществяване на дейностите по социалното подпомагане да уведомява писмено 
Общински съвет-Елена и ръководителите на Областната служба за социално 
подпомагане. 
 

В залата влезе инж.Георги Аргиров.  
В залата присъстват 13 общински съветници. 

 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 
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Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
решение относно определяне на нов управител на „Буковец” ЕООД и разясни 
мотивите за това предложение. Инж.Млъзев направи кратка характеристика на 
предложения за нов управител на „Буковец” ЕООД, инж.Димитър Ковачев: Роден на 
21.08.1960 г. в гр.Тутракан, живущ в гр.Елена, семеен, завършил ВМГИ – 
специалност ”Маркшайдерство и геодезия”. Преди 1992 г. работи в мина 
„Шешкинград”, от 1992 до 1996 г. е председател на Пеземлената комисия в 
гр.Елена, а от 1996 до януари 2000 г. е началник – отдел главен инженер в рудник 
„Шешкинград”. 
Инж.Млъзев допълни: Считам, че инж.Ковачев има необходимите качества и ще 
оправдае доверието на общинските съветници. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Г-н Иван Бояджиев –  Предложението Ви означава ли, че инж.Стойков се 
освобождава от финансова отговорност? 
инж.Дилян Млъзев –  Не. Освобождаването му от длъжност управител, не води до 
освобождаване от финансова отговорност. Не предлагам освобождаване от 
финансова отговорност. 
г-жа Марийка Брешкова – Г-н Млъзев бихте ли обяснили следния текст: „сключени 
договори за отдаване под наем на обекти на дружеството”, който е в скоби. 
инж.Дилян Млъзев –  Става въпрос за отдаване под наем на СД „Тони 1”- Трифон 
Стойков” помещения на бетонов възел, съгласно договор” 1. Складово помещение -
25 лв.; 2. Открит склад 50 кв.м. – 6 лв. и стая 12 кв.м. – 2 лв. или общо 33 лв. 
месечен наем, платен частично до месец май 1999 г. Оттук ясно личи, че се 
задоволяват лични интереси. Разполагам и с други подобни справки, които ще 
депозирам в ОбС. 

Други въпроси и мнения не постъпиха. 
 „ЗА” – 10,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42/10.02.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на нов управител на “Буковец” ЕООД 
гр.Елена 

 
На основание чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, както и чл.21, 

ал.1, т.9 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Освобождава г-н Стойко Иванов Стойков като управител на “Буковец” ЕООД 

– гр.Елена. 

 

2.Възлага на кмета на общината да прекрати договор №303 от 07.04.1998 г. 
за управление на “Буковец” ЕООД с общинско имущество на основание чл.36, ал.1, 
т.3 от същия договор, считано от 11.02.2000 г. 

3.Определя Димитър Кирилов Ковачев за управител на “Буковец” ЕООД, 
считано от 11.02.2000 г.     
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Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление на “Буковец” 
ЕООД за срок от една година. Задължава определения управител в срок от 15 дни 
от сключването на договора да предприеме действия по вписване на 
новопостъпилите обстоятелства в Търговския регистър. 

 
В залата влязоха г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 

 
ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за решение 
относно определяне на условията за таксиметров превоз на пътници в Община 
Елена. 

Дадена бе думата за изказвания.  
Такива не постъпиха. 

„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43/10.02.2000 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне условия за таксиметров превоз на пътници в 
Община Елена 
 
На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал.3 и чл.47, 

ал.1 и 3  от Наредба №34 на Министерството на транспорта за таксиметров превоз 
на пътници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
1.Определя еднакъв срок на валидност на разрешението за таксиметров 

превоз на пътници за всички превозвачи на територията на Община Елена – ЕДНА 
ГОДИНА, но не по-голям от срока на валидност на лицензията. 

2.Определя една таксиметрова стоянка, която да бъде сигнализирана, 
съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за 
прилагане на закона за движение по пътищата, ул.”Стоян Михайловски” пред 
Автогара Елена. 

3.Същата местостоянка да се използва и за извършване на междуобщински 
превози. 

 
 
 
 
 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 
Дадена бе думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна 

присъстващите с предложението относно продажба на обекти – частна общинска 
собственост. 

Дадена бе думата за изказвания. 
Г-н Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”: 
Комисията разгледа проекта за решение на кмета на общината и подкрепя 
предложението. Ще помоля г-н Млъзев да обясни на съветниците как щи се проведе 
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процедурата. Мое лично мнение е Автосервиза да остане като сервиз на общината и 
да го разработим на общинско равнище, защото ако го продадем, градът ще остане, 
може би, без сервиз. А ние ще създадем поне 7-8 работни места. Нека Автосервиза 
остане към общината. И не е вярно, че е изкормен. 
Г-н Млъзев – Относно процедурата, чл.35, ал.1 от ЗОС гласи: Продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, се извършва с решение на 
Общинския съвет или със заповед на кмета на общината след проведен търг или 
конкурс при условия и по ред, определен с Наредбата по чл.8, ал.2. До този момент 
варианта конкурс не е третиран и възнамерявам да внеса предложение именно за 
такъв вариант. Колкото да оборудването, то е собственост на Мототехника, а не на 
Автосервиза. Не съм се интересувал от стойността на оборудването, но мисля, че ще 
бъде трудно общината да поема ангажимент за закупуване и поддръжка на 
Автосервиза. 
Г-н Сашо Топалов – Не съм съгласен с това предложение и няма да гласувам за 
него. Не приемам мотивите, които са изложени в анализите, защото са нелогични. И 
преди е правен опит за продажба, но се оказа безрезултатен и мисля, че няма 
смисъл да се прави пак.Не съм съгласен тези обекти да бъдат продадени по ЗОС. 
Нека да бъде по Закона за приватизацията и парите отидат за инвестиционни 
дейности. 
Д-р Д.Лаловска – Г-н Топалов да разбирам ли, че искате проекта за решение в този 
вид да отпадне? 
Г-н С.Топалов – Да. 

Други предложения не постъпиха. 
Гласува се за отхвърляне на проекта за решение: 

„ЗА” – 5,  „ПРОТИВ” – 7,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 
Гласува се за отпадане на т.1 от предложението за решение – „Автосервиз”: 

„ЗА” – 2,  „ПРОТИВ” – 8,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 
Гласува се целия проект за решение: 

 „ЗА” – 8,  „ПРОТИВ” – 2,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.  
 
На основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА, предложението за продажба на обекти - 

частна общинска собственост, не се прие. 
 
ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за промяна в 
Методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем 
на общински имоти, приета с Решение № 34/12.08.1997 г. на ОбС – Елена. 

Дадена бе думата за мнения. 
 

Г-н Петър Ваков – Секретар на ПК”ИР” – Становището на комисията е: 
Приема направеното предложение за решение. 
Г-н Георги Аргиров – Не ми е ясно чл.21, ал.1 от ЗМСМА, за коя точка става дума? 
Инж.Д.Млъзев – За точка 8. 
Г-н Симеон Кънчев – Тъй като завишението в проекта за решение е повече от 2 
пъти, предлагам да бъдат запазени тези наеми, които са били определени да този 
момент, защото тези жилища се ползват от хора с тежко положение. Предлагам да 
останат досегашните размери, а да се променят само цифрите – напр. 2250 да стане 
2,25 и т.н. 
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Г-н П.Ваков – Не може наемите да са толкова символични, а общината да дава 
толкова много средства за ремонт и поддръжка на общинските жилища. Г-н Млъзев, 
ще Ви помоля да обясните какво означава това VІІІ в т.2. 
Инж.Д.Млъзев – Точка VІІІ от Методиката за определяне на начални цени за 
договаряне при отдаване под наем на общински имоти, гласи: Основна наемна цена 
за общински жилища: 1. За наематели, отговарящи на условията на глава ІІ от 
ППЗОС, е 160 лв./кв.м.; 2. Началната тръжна цена за търговете по чл.44 от Наредба 
№ 2 е 600 лв./кв.м.; 3. За настанените наематели в общински жилища до 14.07.1997 
г., неотговарящи на условията на глава ІІ от ППЗОС, наемната цена е 500 лв./кв.м. 
жилищна площ. С този проект за решение, на практика, изравняваме цените на 
наемателите на общинските и държавните жилища.Става въпрос за наем на месец. 
Г-н С.Кънчев – Нека не месим общинските с държавните имоти. 
Д-р Д.Лаловска – На територията на Елена има общински и държавни жилища. 
Получава се дискриминация. Ако нямаше държавни жилища, нямаше да има 
проблем. Не знам дали сте погледнали справките. Има доста хора, който са в тежко 
положение, а живеят на свободен наем. 

Други мнения не постъпиха. 
Гласува се предложението на г-н С.Кънчев: 

 „ЗА” – 2,  „ПРОТИВ” – 10,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 
Гласува се цялото предложение за решение: 

 „ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – 1,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44/10.02.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Методиката за определяне на начални цени за 
договаряне при отдаване под наем на общински имоти, приета с 
Решение №34/12.08.1997 г. на Общински съвет-Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §7, ал.2 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост и ПМС №165 от 
30 юли 1998 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
І. Приема предложените изменения в Методиката за определяне на начални цени за 
договаряне при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

 
1.В раздел І наемната цена за един кв.м. площ се изменя така: 
-числото 2250 се заменя с 4.20 
-числото 1880 се заменя с 3.50 
-числото 1500 се заменя с 2.80 
-числото 1130 се заменя с 2.10 
-числото 750 се заменя с 1.40 
2.На основание ПМС №165/30 юли 1998 г. в раздел VІІІ се правят следните 

изменения: 
-в т.1 числото 160 се заменя с 0.30 
-в т.2 числото 600 се заменя с 1.50 
-в т.3 числото 500 се заменя с 1.20 
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ПО ТОЧКА ОСМА: 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с 

предложението относно преобразуване на публично здравно заведение АПЗЗ – 
Елена в лечебно заведение „Медицински център І – Елена” ЕООД. Д-р Лаловска 
обясни, че гласуването на ОбС е фиктивно, тъй като заведението е вече 
регистрирано в съда със Заповед № РД 09-613 от 08.12.1999 г. на Министъра на 
здравеопазването. В РЦЗ настояват да има Решение на ОбС. 

Дадена бе думата за мнения. 
Г-н Сашо Топалов – Няма смисъл да гласуваме. Предлагам да отпадне този проект 
за решение. Министърът на здравеопазването не може да се разпорежда с 
общински въпроси и общинска собственост. 
Г-н Красимир Николов – Нали трябва да се следва хронологията. 
Д-р Д.Лаловска – При Министъра на здравеопазването беше изпратен и 
разделителен протокол. На базата на това, той издава тази Заповед.Имаше момент, 
в който броят на работещите лекари не беше достатъчен за разкриване на такъв 
център, но това бе преодоляно. 
Д-р Иван Иванов – Имам едно предложение и два въпроса. Създаден е един 
Медицински център, на който предстоят трудни месеци и години. Този медицински 
център не разполага с никаква апаратура. Поради това неговото финансиране ще 
бъде трудно, но има ли дейност, ще има и финансиране.Въпросите ми са следните: 
1. Има ли кандидат за управител с „Мениджмънт на здравеопазването”” и 2. 
Представена ли е някаква програма за развитие на това заведение през следващите 
две години? Защото в противен случай той ще блокира. Защо не направите конкурс 
за управител? 
Инж.Д.Млъзев – Със Заповед на Министъра на здравеопазването за управител на 
Медицинския център е определен д-р Петко Титев. По отношение на въпросите: не 
ми е известно дали има програма и кандидат със специалност „Мениджмънт на 
здравеопазването”. А по отношение на конкурса, това може да стане в последствие. 
Д-р Иван Иванов – Нека в точка 6 вместо две години, бъде шест месеца. 
Г-жа Марийка Брешкова – Нека да отпадне текста „считано от 08.12.1999 г”. 

Други мнения не постъпиха. 
Гласува се по предложението на г-н Топалов – за отпадане на проекта за 

решение: 
„ЗА” – 4,  „ПРОТИВ” – 10,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема. 

Гласува се по предложението на д-р Иванов – да се замени текста „две 
години” с „шест месеца”: 

 
  „ЗА” – 1,  „ПРОТИВ” – 9,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 

Гласува се по предложението на г-жа Брешкова – за отпадане на текста: 
„считано от 08.12.1999 г.”: 
„ЗА” – 10,  „ПРОТИВ” – 2,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

Гласува се проекта за решение с направените изменения: 
„ЗА” – 9,  „ПРОТИВ” – 3,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

В залата присъстваха 15 общински съветника, но в гласуването участваха 14 
от тях, тъй като във връзка с чл.37 от ЗМСМА д-р Титева не взе участие в 
гласуването. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45/10.02.2000 г. 
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ОТНОСНО:Преобразуване на публично здравно заведение АПЗЗ – 
Елена в лечебно заведение “Медицински център І – Елена” ЕООД 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и Заповед № РД-09-613 от 08.12.1999 

г. на Министъра на здравеопазването, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Преобразува се публично здравно заведение Амбулаторно поликлинично 
здравно заведение гр.Елена в Лечебно заведение с наименование “Медицински 
център І-Елена” ЕООД. 
 2.Лечебното заведение е със седалище гр.Елена и адрес на управление 
ул.”Х.Й.Брадата” №69. 
 3.Предметът на дейност на лечебното заведение е осъществяване на 
специализирана извънболнична медицинска помощ. 
 4.Капиталът на лечебното заведение е в размер на 48 100 лв./четиридесет и 
осем хиляди и сто лв./, разпределен в 4810 /четири хиляди осемстотин и десет/ 
дяла по 10 /десет/ лева всеки един. 
 5.Лечебното заведение поема активите и пасивите на амбулаторно-
поликлинично здравно заведение, гр.Елена по баланса му към 30.06.1999 г. 
 6.Определя за срок от две години за управител на “Медицински център І-
Елена” ЕООД д-р Петко Николов Титев, който да управлява и представлява 
лечебното заведение. 
 Задължава кмета на общината да сключи договор за управление с д-р Петко 
Николов Титев. 

 
След 15 минутна почивка в залата присъстваха 14 общински съветника. 

 
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на Председателя на 
ПК”Законност и обществен ред” Йордан Раднев. 
Г-н Йордан Раднев – На две поредни заседания Комисията обсъжда Правилника, 
направи корекция и го прие. Пропуснати са допълнителните разпоредби, които 
трябва да влязат след втора част на Правилника, а именно: 
Допълнителни разпоредби: 
 
§ 1. Този Правилник може да се подлага на промени по предложение на 
Председателят на съвета или 1/3 от съветниците. 
§ 2. По въпроси, нерешени с Правилника, Общинският съвет приема решения, освен 
в случеите, когато въпросите са регламентирани с наредбите на ЗМСМА и с други 
действащи нормативни актове. 
§ 3. Общинските съветници и кметовете в едномесечен срок след полагане на 
клетва подписват декларация за имущественото си състояние при встъпване в 
мандата, която се съхранява при Председателят на съвета. 
Д-р Даниела Лаловска – Трябва да влезе и параграф за отмяна на досега 
съществуващите Правилници. В първата част на проекта за Правилник, разликите с 
досегашния са много малко. За втората част трябва да се уточни дали номерацията 
да следва тази на част първа. 
Инж.Дилян Млъзев – Намерението на общинската администрация е да осигури за 
второ четене проект за Правилник с единна номерация. 
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Г-н Симеон Кънчев – Имам предложения: 
В първа част: 
- чл.27, ал.2 – „… 3 дни” да бъде заменено с „… 5 дни” 
- чл.28, ал.1 – да се добави „Заседанията … и се предават по местния 

радиовъзел” 
- чл35, ал.2 – „ … в края на заседанието” да се замени със „ … след 

приключване на точка от дневния ред”. 
- чл.38, ал.7 – да отпадне текста „ … Предложение за тайно гласуване правят 

най-малко петима съветника”. 
- чл.44, нова алинея – „Проекти за Правилници и Наредби се приемат на две 

четения”. 
- чл.48, ал.4 – да отпадне „своевременно” 
- чл.48, нова алинея – „ПК „Законност и обществен ред” на всеки шест месеца 

внася информация за изпълнение на решенията”. 
- чл.48, нова алинея – „След отговора на питането, питащият има право на 

два уточняващи въпроса.” 
Във втора част да има текст, който да кореспондира с чл.20, ал.3 от ПОДОС. 

Г-жа Марийа Брешкова – Предлагам допълнение към текста в чл.53, ал.2 във втора 
част, а именно: „осигуряват …, по ред, определен от кмета на общината 
Г-н Йордан Раднев – Относно част втора, комисията направи предложения, час от 
които са включени в проекта за Правилник, а другите, които не са, съм длъжен да 
ви ги представя: 

- чл.12 да се допълни: „ … който да има образователен ценз”. 
- чл.41, нова алинея – „Осигурява транспортно обслужване на 

преподавателите в отдалечените от града места”. 
Д-р Даниела Лаловска – ПК „Законност и обществен ред” ще се събере да обсъди 
направените предложения. Нека на първо четене да гласуваме по принцип, а на 
второ четене с направените корекции. 
 „ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 46/10.02.2000 г. 

 
 

ОТНОСНО:Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет-Елена и устройствени правила за дейността на Общинската 
администрация 

 
 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.52, ал.1 от ПОДОС – Елена, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет-Елена и устройствени правила за дейността на Общинската 
администрация. 
 
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на г-н Иван 
Бояджиев – секретар на ПК по „Образование, култура …” 
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Г-н Иван Бояджиев запозна присъстващите с предложението за решение 
относно поставяне годините 1860, 1885 и 1908 на паметника на площад „Христо 
Ботев”. 
Г-н Иван Бояджиев - допълни: Това ще предложи на архитекта, който ще каже 
какво ще се направи, как ще се махнат съществуващите години. На заседанието на 
комисията обсъдихме и въпроса за поставяне на допълнителна плоча, на която ще 
се разясни какво е станало в тези години, защото много хора не са запознати с 
историческите събития в споменатите години. 
Г-н Симеон Кънчев – Да, г-н Бояджиев е прав. Тъй като хората не са наясно какво е 
станало през тези години, нека оставим съществуващите 1923 и 1944, понеже 
всички ги знаят. 
Г-н Йордан Минчев – А защо не ги знаят? 
Г-жа Марийка Брешкова – Нека изчезнат всички видове години от там. 
Д-р Даниела Лаловска – Предлагам да се добави текста: „Възлага на кмета на 
общината да организира изпълнението на решението.” И се допълни в точка едно: 
„Да се поставят …” 

Други предложение не постъпиха. 
Гласува се по предложението на г-жа Брешкова: 

„ЗА” – 3,  „ПРОТИВ” – 7,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 
Гласува се по предложението на д-р Лаловска: 

„ЗА” – 9,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 
Г-н Симеон Кънчев напусна залата. 
Гласува се по цялото предложение заедно с направените допълнения: 

„ЗА” – 9,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 47/10.02.2000 г. 

 
ОТНОСНО:Поставяне годините 1860, 1885 и 1908 на паметника на 
площад “Христо Ботев” 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Да се поставят годините 1860, 1885 и 1908 на паметника на площад “Христо 
Ботев”. 
 2.Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на общината 
инж. Дилян Млъзев, който преди да запознае присъстващите с предложението, се 
извини, че същото постъпва в ОбС в последния момент. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение относно заявки за 
прием в СОУ. 
Г-н Красимир Николов – Съгласен съм да има прием, но смятам, че това е нещо 
много важно и отговорно и предлагам да бъде оставено за следващото заседание.  
Г-н Йордан Раднев – Предлагам това предложение да се отхвърли, защото не е 
минало през комисията. 
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Д-р Лаловска – Трудно е толкова важен въпрос да бъде обсъден за един ден. Нека 
поработим по – усилено и следващата седмица да се свика заседание на Общинския 
съвет. 
Инж.Млъзев – Поемам отговорност да организирам и направя всичко необходимо по 
този въпрос. 

След проведеното гласуване за отлагане на предложението за решение: 
 „ЗА” – 8,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 48/10.02.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Съгласуване на: 
 1.Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – 

непрофилирано обучение за учебната 2000/2001 година 
 2.Заявка за държавен прием по професии след основно образование за 

учебната 2000/2001 година 
 

ОБЩИНСКИСЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И  : 

 
Отлага разглеждането на Проекта за решение на следващото заседание на 

Общински съвет-Елена. 
 
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена  д-р 

Даниела Лаловска закри заседанието в 17.20 часа. 
 
 
 
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Д.Лаловска/ 


