
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 

 
№ 8 

 
Днес 17.02.2000 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. На заседанието присъстваха 14 
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 относно съгласуване на: 
    - Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – 

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

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

2. Предложение относно продажба на обекти – общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение за приемана на второ четене на: 
    - Проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС – Елена – част 

първа от Правилника 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 12 общински съветници. 
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред.  
Д-р Даниела Лаловска даде думата за други предложения по Дневния ред. 
Такива не постъпиха. 
В залата влезе г-н Иван Генов. 
Д-р Лаловска – Причината за гласуването само на част първа от Правилника е 

поради проведеното на 10.02.2000 г. заседание на Областния управител на област 
В.Търново с кметове на общините в областта, във връзка с предстоящото приемане 
на Постановление относно ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В 
АДМИНИСТРАЦИЯТА, отменящо ПМС №106/1999 г. и НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване Проекта за дневен ред. 
Гласува се: 

„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 съгласуване на: 
    - Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – 

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

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

2. Предложение относно продажба на обекти – общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение за приемана на второ четене на: 
    - Проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС – Елена – част 

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

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината  инж.Дилян  
Млъзев,  който запозна  присъстващите  с  предложението и обясни, че е успял да 
изпълни уговореното на предното заседание и, че е осъществена срещата между 
директора на СОУ и ПК”Култура, образование, здравеопазване и социални 
дейности”. 

В залата влезе г-н Слави Славов.  
 
Дадена бе думата на г-н Йордан Минчев – Председател на ПК”Култура …”:  
- Становището на комисията е за приемане на предложението. 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49/17.02.2000 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 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.25, ал.3 и чл.55, т. 4, 5 и 6 от Закона 

за професионалното образование и обучение, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Утвърждава предложението за държавен прием за учебната 2000/2001 г., 
както следва: 

-1/2 паралелка “Оператор в шевното производство” 
-1/2 паралелка “Администратор – документалист” 
-1 паралелка “Монтьор и водач на МПС” 
-2 паралелки непрофилирано обучение 
Възлага на кмета на общината да задели средства в общинския бюджет за 

осигуряване на професионално образование. 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Думата бе дадена на кмета на общината инж. Дилян Млъзев:  
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Позволявам си да предложа на Вашето внимание отново това предложение. 

На предишното заседание най – сериозна дискусия предизвика „Автосервиза”. 
Посетих обекта и имам готовност да Ви запозная със сегашното състояние на 
горепосочения. За обекта е изготвена справка и приемателен протокол за 1999 год., 
от които личи, оборудването, което е на лице не позволява качествено да се 
извършва ремонтна дейност. Предлагам в проекта за решение да се добави „чрез 
конкурс” и текстът „ … да извърши всички необходими процедури по продажбите” 
да се замени с „ … да подготви и внесе за приемане в ОбС условията и реда за 
провеждане на конкурса, експертна оценка на имотите, правен анализ и 
информационен меморандум, в съответствие с Наредбата за конкурсите”. Предлагам 
конкурс, тъй като по този начин се избягва опасността, която се появява при търг. 
Така съществува възможност за поставяне на допълнителни условия и Наредба за 
конкурсите, която може да се използва в случая. Ще бъде използван Закона за 
общинската собственост, с цел по-голяма оперативност и възможност от страна на 
ОбС да реши и подпомогне общинския бюджет. Ръководството на общината не 
сматаме, че всички обекти ще продават по ЗОС. Ваша е волята дали ще бъдат 
продавани по Закона за приватизацията или по ЗОС. С удоволствие ще отговоря на 
допълнителни въпроси, ако има такива. Благодаря Ви за вниманието. 

Дадена бе думата за въпроси, предложение и изказвания. 
Г-н Петър Ваков – Като член на ПК и общински съветникискам да кажа, че 
предложението направено в този вид, е приемливо, както и измененията, които г-н 
Млъзев направи. 
Г-н Красимир Николов – На предното заседание не подкрепих решаването на този 
въпрос, тъй като бях убеден за себе си, че не трябва да прибягваме до това 
действие. Разяснението на г-н Млъзев сега ми послужи да променя становището си. 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50/17.02.2000 г. 
 

ОТНОСНО:Продажба на обекти – частна общинска собственост 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.25, ал.1 и 2 

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

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Открива процедура за продажба чрез конкурс на недвижими имоти-частна 
общинска собственост, съгласно изискванията на чл.24, ал.2 по реда на чл.25, ал.1 
от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Елена, както следва: 
 1.Автосервиз, находящ се в гр.Елена. 
 2.Хотел-ресторант – находящ се в гр.Елена, ел.”Иларион Макариополски” 
№32. 
 3.Два магазина, находящи се в гр.Елена, ул.Ст.Михайловски” №35 
 Общинският съвет възлагана кмета на общината да подготви и внесе за 
приемане  в  Общински  съвет   условията  и   реда   за   провеждане   на  конкурса,  
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експертна оценка на имотите, правен анализ и информационен меморандум в 
съответствие с Наредбата за конкурсите. 
 
ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Дадена бе думата на г-н Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и 
обществен ред”: 

- Комисията обсъди постъпилите седем предложения и по всяка от тях има 
становище. ПК предлага процедура по приемане на Правилника. Предлагаме съвета 
да реши след гласуване на поправките, Правилника да бъде гласуван анблок. 

Гласува се по това предложение: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Г-н Йордан Раднев – Всички предложения постъпиха на предното заседание от г-н 
Симеон Кънчев. 

Чл.28, ал.1 – да се добави: „… и се предават по местния радиовъзел”. 
ПК предлага допълнение към това предложение: „ … и се предават по местния 
радиовъзел по преценка на Председателя на ОбС ели след решение на 
ОбС”. 
Г-жа Марийка Брешкова – Предлагам към този текст да се прибави „ … за всяко 
заседание”. 
Г-н Йордан Раднев – Това изисква техническа подготовка. 
Д-р Д.Лаловска – Не се разбира това „ … за всяко заседание”. 
Г-н Петър Ваков – Как ще става озвучаването? 
Г-н Йордан Раднев – Гласува се и ако се приеме се, дава почивка, а през това време 
се озвучава. 

  Гласува се по предложение на ПК „ЗОР”: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Чл.35, ал.2 – предложението бе – „ … след приключване на точката от 
Дневния ред”. ПК не то прие, а предлага да остане стария текст, т.е. „Думата за 
лично обяснение се дава в края на заседанието”, тъй като ако се дава думата след 
всяка точка, се губи оперативността. 
Д-р Д.Лаловска – Нямаме писмени пълномощия и не можем да гласуваме 
предложение от общински съветник, който не присъства в момента. 
Г-н Красимир Николов – Подкрепям предложението на г-н Кънчев. Нека да 
гласуваме. 

Гласува се по това предложение: 
„ЗА” – 0,  „ПРОТИВ” – 12,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема. 

Остава стария текст. 
Чл.38, ал.7 – Предложението на г-н Кънчев е: да отпадне текста: „ … най – 

малко пет общински съветника”, като последния се измени така: 
„Предложение за тайно гласуване може да направи всеки общински 
съветник”. 

Гласува се по това предложение: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Чл.44, нова алинея 5 – „Проекти за Правилници и Наредби се приемат 
на две четения, освен ако ОбС не реши друго”. 

Гласува се по това предложение: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Чл.48, нова алинея 6 – „ПК по „ЗОР” на всеки шест месеца внася 
информация за изпълнение на решенията”. 
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Гласува се по това предложение: 

„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Чл.48, нова алинея 7 – „След отговор на питането, питащия има право 

на допълнителен уточняващ въпрос”. 
Гласува се по това предложение: 

„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Чл.48, ал.4 – да отпадне думата „своевременно4. 

Г-жа Марийка Брешкова – Нека да има срок. 
д-р Д.Лаловска – Председателят на ОбС е длъжен да уведоми кмета на общината. 
Г-н Красимир Николов – Ако сложим срок, означава, че ако г-н кмета отсъства от 
града, трябва да бъде обезпокояван. 
Г-н Йордан Раднев – Тогава нека оставим думата „своевременно”. 

Гласува се за отпадане на думата „своевременно”: 
„ЗА” – 0,  „ПРОТИВ” – 14,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

Думата „своевременно” остава. 
Чл.27, ал.2 – Предложението е: „ … 5 дни”. Но тъй като членовете на ПК 

получават материалите 2 дни преди заседанието, то нека за общинските съветници 
си остане стария текст – „ … 3 дни”. 
Г-н П.Ваков – Добре, но нека тези три дена да бъдат работни, а не почивни дни. 

Гласува се за „ … 5 дни”: 
„ЗА” – 0,  „ПРОТИВ” – 14,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

Остава старото предложение. 
Г-н Ваков оттегля предложението си и то не се подложи на гласуване. 
 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51/17.02.2000 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет-Елена и устройствени правила за дейността на Общинска 
администрация – част първа. 
2.Отменя Решение №43/12.01.1996 година. 

 
След изчерпване на Дневния ред, Председателят на ОбС – Елена д-р Даниела 

Лаловска закри заседанието в 15.10 часа. 
 
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Д.Лаловска/ 


