
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 
 

№ 9 
 

Днес 23.03.2000 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. На заседанието присъстваха 
11 общински съветника, кметът на общината, зам. кметът на общината, кметове 
на кметства и кметски наместници и гости на заседанието. 
 

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

1. Определяне на средната брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за 2000 год. в бюджетните организации и дейности, 
финансирани от общинския бюджет. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Промени в числеността на персонала на „Медицински център І- Елена” 

ЕООД гр.Елена.  
Вн.: Кмета на общината 

3. Промени в числеността на функция „Култура” за 2000 г. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2000 г. 

Вн-: Кмета на общината 
5. Приемане годишни програми за приватизация и продажби на недвижима 

общинска собственост по Закона за общинска собственост за 2000 г. 
Вн.: Кмета на общината  

6. Предложение за приемане на средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на Община Елена за 2000 г. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Проект за решение относно изграждане на обект „Костелска деривация” 

Вн.: Кмета на общината 
8. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, 

стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
Вн.: Председателя на 

ОбС 
9. Предложение относно отдаване под наем на помещение общинска 

собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието. 
В залата присъстваха 11 общински съветници. 
Председателят на ОбС внесе предложение за нова т.10 Предложение за 

включване на Община Елена в Българската асоциация на историческите градове 
и региони; нова т.11 Предложение за реструктуриране на Общинска болница „Д-
р Димитър Моллов” гр.Елена. 
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Гласува се в дневния ред на заседанието да бъдат включени нови т.10 и 

т.11 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

Гласува се така направения проект за дневен ред: 
„ЗА” – 11,  „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. Определяне на средната брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за 2000 год. в бюджетните организации и дейности, 
финансирани от общинския бюджет. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Промени в числеността на персонала на „Медицински център І- Елена” 

ЕООД гр.Елена.  
Вн.: Кмета на общината 

3. Промени в числеността на функция „Култура” за 2000 г. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2000 г. 

Вн-: Кмета на общината 
5. Приемане годишни програми за приватизация и продажби на недвижима 

общинска собственост по Закона за общинска собственост за 2000 г. 
Вн.: Кмета на общината  

6. Предложение за приемане на средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на Община Елена за 2000 г. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Проект за решение относно изграждане на обект „Костелска деривация” 

Вн.: Кмета на общината 
8. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, 

стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
Вн.: Председателя на 

ОбС 
9. Предложение относно отдаване под наем на помещение общинска 

собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение за включване на Община Елена в Българската асоциация 
на историческите градове и региони. 

Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение за преструктуриране на общинска болница „Д-р Димитър 

Моллов”. 
Вн.: Кмета на общината 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината  инж.Дилян  Млъзев,  който запозна  присъстващите  с  предложението  
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относно определяне на средната брутна работна заплата и средствата за работна 
заплата за 2000 год. в бюджетните организации и дейности, финансирани от 
общинския бюджет. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за средната 

брутна работна заплата и средствата за работна заплата за 2000 г. в бюджетните 
организации и дейности, финансирани от общинския бюджет: 
 „ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на средни месечни брутни работни 
заплати на работещите в бюджетната сфера в Община Елена и 
утвърждаване на средствата за работна заплата за 2000 г. в 
съответствие с ПМС №25/02.03.2000 г. за работната заплата в 
бюджетните организации и дейности през 2000 г., ДВ бр.19/2000 
година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, т.2 от 
забележките към Приложение №1 към чл.1, ал.1, т.1 и т.17 от забележките към 
Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС №25 от 2000 г., ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Определя основната месечна работна заплата на кмета на общината от 1 

януари 2000 г. в размер на 70 на сто от основната месечна работна заплата на 
народен представител. Допълнително възнаграждение за продължителна работа 
да се определя по 0.6 на сто за всяка година трудов стаж и в процент към 
основната работна заплата. 

2.Определя основната месечна работна заплата на кметовете на кметства 
и на кметските наместници от 01.01.2000 г., както следва: 
 

Кмет на кметство 
Кметски наместник 

% на основната РЗ на кмет и 
кметски наместник към основната 

месечна РЗ на народен 
представител 

І. Кметове на кметства до 40 на сто 
- Кмет на кметство Беброво     30 на сто 
- Кмет на кметство Майско     33 на сто 
- Кмет на кметство Константин     33 на сто 
ІІ. Кметски наместници До 30 на сто 
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- на с.Буйновци      25 на сто 
- на с.Каменари      25 на сто 
- на с.Дрента      24 на сто 
- на с.Илаков рът      24 на сто 
- на с.Костел      24 на сто 
- на с.Марян      24 на сто 
- на с.Мийковци      24 на сто 
- на с.Палици      24 на сто 
- на с.Руховци      24 на сто 
- на Средни колиби      24 на сто 
- на с.Тодювци      24 на сто 
- на с.Чакали      24 на сто 
- на с.Яковци      25 на сто 
 

Допълнително възнаграждение за продължителна работа на кметовете на 
кметства и кметски наместници да се определя по 0.6 на сто за всяка година 
трудов стаж и в процент към основната работна заплата. 

3. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице за 
работещите в общинска администрация и звената към нея от 01.01.2000 г. и 
утвърждава средствата за работна заплата за 2000 г., както следва: 

 
Функция, дейност Средна брутна 

РЗ в лева от 
01.01.2000 г. 

Средства за РЗ 
в лева за 2000 г. 

1. Общинска администрация 213,33 143358 
2. БКС 160,40 12511 
3. Пазар 167,44 1005 
4. Спортна база 191,82 288 
5. Поземлена комисия 228,78 19218 

 
4. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице по 

дейности в рамките на определените от отраслови министерства и 
диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 
01.01.2000 г. и средствата за работна заплата, както следва: 

 
Функция, дейност Средна брутна РЗ 

в лева от 01.01.2000 г.
Средства за РЗ 
в лева за 2000 г. 

 
Образование 163,41 480417 
в т.ч. педагогически персонал 187,57 Х 
- непедагогически персонал 105,35 Х 
1. Общообразователни 
училища 

166,47 Х 

2. ЦДГ 149,00 Х 
3. Общежития 181,70 Х 
4. Други дейности за децата 154,40 Х 
5. Други дейности 178,60 Х 
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Здравеопазване 146,00 162063 
в т.ч. за висш персонал  237,00 Х 
1. Общинска болница 149,34 Х 
2. Детска ясла 122,50 Х 
Мед.център - І 146,00 Х 
Служби за соц.подпомагане 41,61 100260 
1. ОССП 176,49 Х 
2. ДДЮТУИ с.Илаков рът 135,84 Х 
3. ДСП 124,50 Х 
Култура 142,00 21300 
1. Библиотека 135,68 Х 
2. Музей 146,28 Х 
3. Други дейности по културата 140,09 Х 

 
5. Възлага на кмета на общината със заповед да определя основните 

работни заплати на кметове и кметски наместници и средните брутни работни 
заплати по отрасли и дейности през 2000 г. в съответствие с приети от 
Министерския съвет, нормативни актове, както и да актуализира средствата за 
работна заплата по отрасли в съответствие с приети нови нормативни актове по 
заплащането. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината, който запозна присъстващите с предложението за промени в 
числеността на персонала на „Медицински център – І – Елена” ЕООД – гр.Елена. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Дилян Млъзев – В края на миналата година от МЗ пристигна писмо за 
намаляване числеността на „Медицински център – І – Елена” ЕООД гр.Елена.Тъй 
като дружеството е на общинска бюджетна издръжка считам, че вземането на 
такова решение е целесъобразно. 
д-р Нина Титева – Председател на ПК по ”Здравеопазване и социална политика”. 
Комисията на свое заседание, проведено на 14.03.2000 г. утвърди 
предложението за промени в числеността на персонала на „Медицински център – 
І – Елена” ЕООД гр.Елена. По така заложени длъжности хората в трудоспособна 
възраст няма да останат без работа. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението за промени в числеността на персонала на „Медицински център – 
І – Елена” ЕООД гр.Елена: 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 54/23.03.2000 г. 

 
ОТНОСНО:Промени в числеността на персонала на “Медицински 
център – І – Елена” ЕООД гр.Елена 
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На основание Постановление на МС №219/30.11.1999 г. и чл.17 от Закона 

за държавния бюджет на РБ за 10% съкращение в бюджетната сфера, 
публикувано в ДВ бл.1/2000 г. и §35 от предходните и заключителни разпоредби 
от същия закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е   Ш  И  : 

 
1.Приема намалението на числения състав на “Медицински център-І-

Елена” ЕООД гр.Елена от 60,5 на 54.5 души, считано от 01.01.2000 г: 
1.Стоматолог – училищен кабинет 
2.Медицински фелдшер- СДУ с.Константин 
3.Превързочна медицинска сестра 
4.Медицински фелдшер – ФЗП с.Костел 
5.Работник ремонт и поддръжка 
6.Личен състав – машинопис 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за  
промени в числеността на функция „Култура” за 2000 г. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Дилян Млъзев –  По Закона за държавния бюджет погребенията в нашия 
град също се заплащат. Досегашният служител „Обредчик” му се дава 
възможност да изпълнява това задължение, въпреки съкращаване на бройката. 
Другата щатна бройка, която закриваме е „Преподавател в школа по изкуствата”, 
тъй като е трудно да се наберат необходимите хора. 
Йордан Минчев – Председател на ПК по „Образование, култура…” 
Комисията на свое заседание,проведено на 21.03.2000 г. утвърди да се намали 
числеността във функция „Култура” за 2000 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението за промени в числеността във функция „Култура” за 2000 г.: 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Промени в числеността във Функция “Култура” за 2000 
година 

 
Във връзка с 219 ПМС/30.11.1999 г. и писмо №08-00-345/14.02.2000 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Приема средногодишната численост на персонала във функция “Култура” 
за 2000 г. – 12,5 щатни бройки. 
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 2.Приема намалението на числеността на персонала във функция 
“Култура” – Други дейности по културата с 2 щатни бройки, считано от 
01.04.2000 г., а именно: 
 -щатна бройка “Преподавател в Школа по изкуства”; 
 -щатна бройка “Обредчик” 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2000 г. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Дилян Млъзев –  Предлагам дефицита за 2000 г. да бъде покрит със земи от 
банки в странат, както и концесии и продажби на общинска собственост. По – 
малко средства могот да влязат от търговси дейности.  
инж.Иван Генов – Председател на ПК по „Икономическо развитие”. 
На свое заседание, проведено на 20.03.2000 г. комисията по „Икономическо 
развитие” прие бюджета за 2000 г., като протокола бе подписан с особено 
мнение от г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
Петър Ваков – Като член на комисията по приемане на бюджета не съм съгласен 
със средствата, които са заложени за Социалния домашен патронаж. Те са 
крайно недостатъчни. Ако искаме патронажа да съществува трябва да помолим 
за допълнителни пари. Предполагам, че има от къде да се вземат. Предлагам в 
графата за социални дейности да завишим средствата с 10 хил.лева. 
Сашо Топалов – Имам три предложения, които ще направя. Бджетът за 2000 г. е 
безкрайно ограничен и се вижда, че не е достатъчен и е много по-малък от 1999 
г. Усилията ще бъдат големи и рискът след 5-6 месеца ще бъде увеличен. 
Виждам, че има разлика в данъчните приходи, които са една възможност за 
балансиране на бюджета. Балансирането е неизбежно. Предлагам: т.4.1 – 
субсидията за междуселищни пътнически превози в района на Община Елена да 
бъде в размер от 6 000 лв.; по т.4.6. – за поддържането на туристическа база 
субсидия в размер на 6 000 лв.; по т.9. – да се добави от 01.01.2000 г. 
инж.Георги Аргиров – по т.4.10. предлагам текста да се чете така: „… да се 
изплатят на регистрираните в общината клубове на пенсионела средства в общ 
размер 300 лв. от дейност – Други дейности по икономиката.” 
Мария Брешкова – От г-н Ваков разбираме, че парите за патронажа не стигат. 
Има хора, които са в окаяно положение и предлагам да поемем разликата за 
храната. Не знам от къде ще дойдат парите, предлагам от дефицита. 
Красимир Николов – По т.4.9. предлагам да бъдат дадени на читалищата в 
с.Марян и с.Майско по 250 лв. за сметка на читалищата в с.Константин и Елена. 
Ако не могат да се отпуснат такива да запишем като предложение за решение за 
„новорегистрирани читалища”. 
инж.Дилян Млъзев –  Благодаря на всички, които имат предложения и 
препоръки. Благодаря на г-н Сашо Топалов за съветите. Разходването на 
средства трябва да е много икономично. Относно завишаването на собствените 
приходимисля, че ще бъде изпълнимо. В края на миналата година общинска 
администрация предприе редица непопулярни мерки по събирането на собствени 
приходи. Продължаваме да търсим всички резерви. Ваше ще бъде решението за  
увеличаване  на  дефицита  с  10  хил.  лв.  Счита , че   е необходимо значително  
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оптимизиране на разходите за социални грижи, без да се утежнява бюджета. 
Съгласен съм с мнението на г-жа Брешкова и г-н Ваков, че има хора на достойна 
за уважение възраст. Намалени са възможностите. Не са достатъчни парите за 
туристическата база, която е на територията на общината. Не съм наясно 
доколко Туристическто дружество има възможност за събиране на приходите си. 
За превозите в общината – дружеството „ Елена – Автотранспорт” ЕООД завърши 
старата година с незавидни резултати и нейният управител покрива огромни 
загуби. Разчитаме на приватизацията в транспортната схема, която ще внесем в 
едно от следващите заседания за разглеждане. Залагаме на частния превоз, 
който ще облекчи натоварването на линиите. По изказването на инж. Георги 
Аргиров да отпадне текста по т. 4.10.: „При изпълнение на собствените приходи 
за деветмесечието към 30.09.2000 г. …” съм съгласен. По предложението на г-н 
Красимир Николов – читалищата в с. Марян и с.Майско не са регистрирани. На 
кого ще се предоставят средствата. Нека не намаляме субсидията на 
с.Константин и Елена. Ако се регистрират такива ще им отпуснем по 250 лв. 
Петър Ваков – Нормативните документи, с които разполагам от Комитета по 
труда, Закона за ветераните и други допускат залагането на средства от 
бюджета. Предполагам, че 10 хил. лева, опуснати за социалния патронаж няма 
да бъдат в ущърб. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на Петър Ваков за отпускане на средства за нуждите на Домашен 
социален патронаж в размер на 10 хил.лева: 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на Сашо Топалов – т. 4.6. за увеличаване на субсидията за 
ТД”Чумерна” от 3090 лв на 6000 лв.: 
„ЗА” – 7,  „ПРОТИВ” – 4,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на Сашо Топалов за увеличаване на субсидията по т. 4.1. за 
междуселищни пътнически превози от 3000 лв. на 6000 лв.: 
„ЗА” – 6,  „ПРОТИВ” – 1,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на Сашо Топалов по т.9. за изплащане на пътните разноски на 
пътуващите педагози да бъде считано от 01.01.2000 г.: 
 „ЗА” – 16,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на инж.Георги Аргиров по т. 4.10. да отпадне текста: „При 
изпълнение на собстваните приходи за деветмесичието към 30.09.2000 г. …” и 
остане текста: „ … Да се изплатят на регистрираните в общината клубове на 
пенсионера средства с общ размер 300 лв. от дейност Други дейности по 
икономиката”. 
„ЗА” – 17,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението на кмета на общината инж. Диян Млъзев към т.4.9. да се добави 
– за ново регистрирани читалища сумата от 500 лв.: 
„ЗА” – 16,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена д-р Даниела Лаловска подложи 
на гласуване с така предложените изменения и допълнения бюджета за 2000 
год.: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/23.03.2000 г. 
 
ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Приема бюджета на Община Елена за 2000 г., както следва: 
1.1. По приходите в размер на 2563353 лв. 
1.2. По разходите в размер на 2563353 лв. 
1.3. Бюджетен дефицит в размер на 225500 лв. 
1.4. Финансирането на бюджетния дефицит да се извърши със земи от 

банки в страната. 
Разпределението на приходите по бюджетна класификация, съгласно 

Приложение № 1 разпределение на разходите по пълна бюджетна 
класификация, съгласно бюджетна бланка и по функции, както следва: 

І. Общи държавни служби                                246919 
в т-ч. Капиталови разходи                                   9400 
- Общинска администрация                              238972 
в т.ч. Капиталови разходи                                   9400 
- Общински съвет                                                7947 
ІІ. Отбрана и сигурност                                       7441 
ІІІ. Образование                                             809497 
в т.ч. Капиталови разходи                                 51000 
ІV. Здравеопазване                                          427623 
в т.ч. Капиталови разходи                                 10000 
- Общинска болница                                        293528 
в т.ч. Капиталови разходи                                 10000 
- Детска ясла                                                    25723 
- Медицински център – І                                  108372 
V. Социално подпомагане и грижи                   598984 
- Социални помощи                                         424200 
- Работи и служби по соц.осигуряване             174784 
VІ. Жилищно строителство и БКС                    249624 
в т.ч. Капиталови разходи                                77600 
VІІ. Почивно дело и култура                             64824 
- Физкултура и спорт                                         2152 
- Туризъм                                                          4090 
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- Култура                                                         58582 
VІІІ. Иконом.дейности и култура                       60664 
- Поземлена комисия                                        28726 
- Поддържане, ремонт и изграждане 
  на пътища                                                     22626 
- Други дейности по транспорта                        3000 
- Общински пазар                                             1584 
- Други дейности по икономиката                      4728 
ІХ. Неразпределен резерв за разходи               97777 
ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                       2563353 
В т.ч. капиталови разходи                              148000 
Неразпределен резерв                                     97777 
 
2. Разходите по общинския бюджет да се извършват до размера на 

постъпилите приходи по сметката в обслужващата банка. 
3. Финансирането на функциите и дейностите от общинския бюджет през 

2000 г. да се извършва в рамките на утвърдените бюджетни кредити при 
спазване на проиритетите, определени с чл.11, ал.3 от ЗДБРБ за 2000 г. 

4. Общинския съвет утвърждава в рамките на приетия бюджет. 
4.1. Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на Община 

Елена в размер на 3000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА.  
4.2. За културни прояви от местно значение 300 лв., като изплащането на 

средства е от група Култура. 
4.3. Средства за представителни разходи 800 лв., в т.ч. за Общински съвет 

300 лв. 
4.4. Средства за тържества 1000 лв., като изплащането е от § 1817 Други 

некласифицирани в др. параграфи разходи на дейност общинска администрация. 
4.5. Във връзка с чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и 

спорта са предоставят субсидии: 
- Спортен клуб по борба        250 лв. 
- Спортен клуб                      250 лв. 
- Спортен клуб по ски            250 лв. 
Изплащането на средствата в размер на 750 лв. е от Дейност детски 

спортни школи. Средствата се предоставят за участие във състезания: 
- Клуб по спортно – туристическо ориентиране          250 лв. 
- Клуб по ски – туризъм                                             250 лв. 
- Клуб по спортно –катерене                                      250 лв. 
- Клуб по туризъм                                                      250 лв. 
Изплащането на средства общо в размер на 1000 лева е от дейност 

спортно – туристически школи. Срествата се предоставят за участие в 
състезания. 

4.6. За поддържане на туристическа база субсидиятя в размер на 3090 
лева, която която ще се предостави на ТД”Чумерна” – Елена. 

4.7. От бюджета на общината за 2000 г. да се изплатят неразплатените 
разходи от 1999 г. за погребения, както и извършените такива разходи от 01.01. 
до 10.03.2000 г. от дейност Обредни домове и зали. 
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4.8. От общинския бюджет със средсва, предвидени за помощи по ЗСП и 

ППЗСП след 10.03.2000 г. да се подпомагат с разходи за погребения на самотни, 
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В 
помощта да се включат разходи за: 

 За гр.Елена           за селета 
 
1. КОВЧЕГ И КРЪСТ                                  21 лв.                 21 лв. 
2. РАЗХОДИ ПО ТРАНСПОРТ НА  
   КОВЧЕГ И КРЪСТ                                    -                         2.50 лв. 
3. ИЗКОПАВАНЕ И ЗАРИВАНЕ НА ГРОБ       40 лв.                   - 
4. ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК                           1 лв. на км. 
 
4.9. Субсидия з развитие на читалищна дейност в общината общо 13 500 

лв. и разпределението на средствата, извършено от назначена със заповед на 
кмета комисия, както следва: 

- Читалище в гр.Елена               8 000 лв. 
- Читалище в с.Беброво                900 лв. 
- Читалище в с.Дрента                  400 лв. 
- Читалище в с.Константин         1 100 лв. 
- Читалище в с.Палици                  500 лв. 
- Читалище в с.Тодювци                450 лв. 
- Читалище в с.Буйновци               500 лв. 
- Читалище в с.Костел                   400 лв. 
- Читалище в с. Руховци                500 лв. 
- Читалище в с.Каменари               250 лв. 
- За новорегистрирани читалища   500 лв. 
4.10. Да се изплатят на регистрираните в общината клубове на пенсионера 

средства в общ размер 300 лв. от дейност Други дейности по икономиката. 
5. Общинска администрация да осигурява текущ контрол върху 

разходването на бюджетни средства от ръководителите на бюджетни заведения 
и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. На основание чл. 28, ал.2 
от ЗОБ кмета на общината да ограничава или спира финансирането на бюджетни 
организации или звена при доказано нарушение на бюджетната дисциплина, до 
отстраняване на нарушението. 

6. Общинския съвет упълномощава кмета на общината да извърши 
промени на кредитите по бюджета за 2000 г. при спазване на общия размер на 
бюджета на основание чл.27. от ЗОБ. 

7. Утвърждава приходно- разходните сметки на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2000 г., съгласно Приложение № 4 на приходите в размер на 258 485 
лв. и разходите в размер на 251 376 лв. и остатък  7109 лв. 

8. Утвърждава разпределението на средствата за капиталови разходи по 
приложения поименен списък на обектите за строителство и за основен ремонт 
през 2000 г. Приложение № 3. 

- За основен ремонт с целева субсидия         48500 лв. 
- За ДПА с целева субсидия                          99500 лв. 
Със средства от ф.приватизация                   86000 лв. 
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Със средства от ф.жил.строителство               2300 лв. 
Със средства от други източници                  34000 лв. 

ОБЩО:                  270300 лв. 
 

9. На пътуващите педагогически специалисти на територията на общината 
от 01.01.2000 г. да се изплащат пътните разноски според разстоянията и 
стойността на билетите, както следва: 

 
 за ОУ           за ЦДГ 

- Елена – Майско              60%             60% 
- Елена – Константин        50%             50% 
- Елена – Беброво            40%             40%   
- Елена – Чакали             30%                -  
- Елена – Палици              -                  30% 
- Марян – Каменари          -                  30% 
 
Дадена бе 15 минути почивка. 
След почивката в залата присъстват 13 общински съветника. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с годишните 
програми за приватизация и продажби на недвижима общинска собственост по 
Закона за общинска собственост за 2000 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена дадена думата за мнения по 
внесеното предложение. 
инж.Дилян Млъзев –  За първи път се внася за разглеждане такава рограма. 
Нашата идея е да има повече потенциални инвеститори, публичност и 
прозрачност. Общинският съвет е този, който ще вземе решение. Вече има 
интерес към дадени обекти, като инвеститорите са наясно, че трябва да отделят 
средства за поддържането им. Декларирам, че с продажбата на общинско 
имущество ще има пълна прозрачност. 
инж.Иван Генов – Председател на ПК по „Икономическо развитие”. 
Комисията по „Икономическо развитие” прие На свое заседание, проведено на 
20.03.2000 г. годишните програми за приватизация и продажба на недвижима 
общинска собственост по ЗОС за 2000 г. 
Д-р Даниела Лаловска – Предлагам т.1 и 2 да бъдат отворени, за да се 
актуализират с решения на ОбС. 

Председателят на Общинки съвет – Елена подложи на гласуване 
годишните програми за приватизация и продажба на недвижима общинска 
собственост по ЗОС за 2000 г.: 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 57/23.03.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на годишни програми за приватизации и 
продажби на недвижима общинска собственост по Закона за 
общинска собственост за 2000 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Приема програма за приватизация по ЗППДОбП. /Приложение – 1/ 
 2.Приема програма за продажба на общинска собственост по Закона за 
общинската собственост. 

Програмите по т.1 и 2 са отворени и могат да се актуализират с Решение 
на Общинския съвет. 

 
ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
приемане на средства за придобиване на материални дълготрайни активи за 
основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община 
Елена за 2000 г. 

Дадена бе думата за мнения. 
Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”. 
Комисията на свое заседание, проведено на 23.03.2000 г. подкрепи 
предложението за приемане на средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на Община Елена за 2000 г. 
инж.Иван Генов – Председател на ПК по „Икономическо развитие”. 
Комисията прие на свое заседание, проведено на 20.03.2000 г. предложението за 
приемане на средства за придобиване на дълготрайни материални активи за 
основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община 
Елена за 2000 г. с препоръка за изготвяне на справка към поименния списък. 
Иван Дренчев – Интересува ме свлачището по пътя Буйновци Твърдица. 
инж.Дилян Млъзев –  Днес постъпи запитване от Иван Кънчев за свлачището на 
Горни Чукани. Такива има в Каменари, дРента. БКС не може да се справи с тях. 
Пътят към Горни Чукани е от местно значение и затова тук не е заложено 
неговото решаване. За пътя Елена Твърдица няма проектно решение, затова ще 
се включи в общинската стратегия за регионално развитие. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението за приемане на средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на Община Елена за 2000 г.: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 58/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Поименен списък – предложение на обектите за 
придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на 
четвъртокласните пътища в община Елена и предложение за 
получаване на субсидия 

 
В изпълнение на §33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2000 г. и чл.23 на ПМС № 15 от 

2000 г. , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема поименен списък – предложение на обектите за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт на четвъртокласните пътища в община 
Елена, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование И 
местонахождение на 
обекта  

Сметна 
стойност 

Усвоено 
към 
01.01. 
2000 г. 

Годиш
на 
задача 

Година 
начало 
край 

Забеле
жка 

1 2 3 4 5 8 10 
     IV – КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА – ВСИЧКО:               236000 
     I.РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ IV – КЛАС – об.    207000 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 

Път IV – 53018 „Марян-
Костел” мост при 
км.6+386 
Път IV – 53406 „Тодювци-
Дрента” мост при км. 
10+867 
Път IV – 53018 „Марян-
Костел” км 0+000 до 
6+300 
Път IV – 53022 „Давери-
Бойковци” км 6+000 до 
7+100 
Път IV - 53406 „Тодювци-
Дрента ” км 0+000 до 
5+000 и 7+000 до 
13+000 

 
 71000 
 
 
 12000 
 
 
277000 
 
 
 54000 
 
 
242000 

 
54000 
 
 
 5000 
 
 

- 
 
 

 2503 
 
 
 4398 

 
 17000 
 
 
  7000 
 
 
56000 
 
 
54000 
 
 
73000 

 
1997/2000 
 
 
1999/2000 
 
 
2000/2006 
 
 
1994/2004 
 
 
1993/2006 

 
реконст. 
 
 
реконст. 
 
 
Ремонт 
 
 
Ремонт 
 
 
ремонт 

   II. ПОДДЪРЖАНЕ IV – клас – ОБЩО: 
6. 
7. 

Текущ ремонт 
Зимно поддържане 

 13000 
 16000 

 13000 
16000 

2000 
2000 

 

 
ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с проекта за 
решение относно изграждане на обект „костелска деривация”. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
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инж.Дилян Млъзев –  Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 
съграждани. Тази точка от дневния ред е най-важната. От нашето решение 
зависи бъдещето на общината за оставането й като екологичен и туристически 
район. 
Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”. 
Комисията проведе свое заседание на 23.03.2000 г. и прие единодушно да 
подкрепи предложението на кмета на общината – да не се допуска започването 
на работа по СД”Костелска деривация”. 
Йордан Раднев – Председател на ПК по „Законност и обществен ред”. 
Комисията проведе свое заседание на 22.03.2000 г., като излезе със следното 
мнение: 1. Приема становищото отнсно изграждането на СД „Костел”, съгласно 
Приложение № 1; 2. Задължава кмета на общината да внесе и отстоява 
становището в Областния съвет по регионално развитие с оглед недопускане 
започването на работа. 
Петър Ваков – Доколкото си спомняте имахме подписка по този въпрос на хората 
от района за спиране на обекта. 

Председателят на Общински съвет – Елена след приключилите 
разисквания подложи на гласуване предложението относно изграждане на 
събирателна деривация „Костел”: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 59/23.03.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Изграждане на събирателна деривация „Костел” 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за 

регионалното развитие и предстоящата актуализация на Националния план за 
регионално развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема становище относно изграждането на събирателна деривация 

„Костел”, съгласно Приложение №1 
2. Задължава кмета на общината да внесе и отстоява в Областния съвет по 

регионално развитие, с оглед недопускане започването на работа по СД „Костел”. 
 
Председателят на Общински съвет –Елена д-р Даниела Лаловска призова 

средствата за масова информация в района и централния печат да бъдат уведомени 
с решението на Общински съвет – Елена. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 

Председателят на Общински съвет – Елена, като вносител по т.8 от 
дневния ред запозна присъстващите с Наредба за изменение на Наредба № 2 за 
реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
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Председателят на Общински съвет – Елена дадена думата за мнения по 

внесеното предложение. 
Йордан Раднев – Председател на ПК по „Законност и обществен ред”. 
Комисията на свое заседание, проведено на 22.03.2000 г. подкрепя 
допълненията и измененията, като предлага: чл.68, ал.1 да се измени „… и двама 
общински съветници, избрани с Решение на ОбС плюс двама резервни, които се 
посочат от Председателят на ОбС при невъзможност на титулярите да участват в 
комисията.” 
Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”. 
Предлагам към чл.67, ал.1 да се включи декларация по образец по списъка на 
Закона за изпиране на мръсни пари, която да се утвърди с Решение на ОбС. 
инж.Дилян Млъзев – Предлагам в чл.17 от Проект за Наредба, който изменя 
чл.69 да се добави: „… кмета или упълномощено от него лице за търга или 
конкурса”. 
Д-р Даниела Лаловска – Само кмета на общината задължително подписва 
заповедта за търг или конкурс. 
Симеон Кънчев – Подкрепям предложението направено от кмета. 

След направените предложения за допълнения Председателят на 
Общински съвет – Елена подложи на гласуване: 1. Предложение за изменение на 
чл.68, ал.1 –„… и двама общински съветници, избрани с Решение на Общинския 
съвет плюс двама резервни, които се посочват от Председателя на ОбС пи 
невъзможност на титулярите да участват в комисията по конкурса”: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

2. Предложение относно декларация – образец към документа за конкурса, 
като неразделна част от нея: 
„ЗА” – 15,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

3. Предложение относно подписване заповедта за конкурса само от кмета 
на общината, без упълномощено от него лице: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 
 
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  
 

Р Е Ш И: 
 
Приема на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 
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Председателят на ОбС – Елена подложи на гласуване на ВТОРО ЧЕТЕНЕ 

предложението за промени на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – 2,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на ОбС-Елена даде думата за мнения. 
Симеон Кънчев – Предлагам т.4, ал.6 изцяло да отпадне в досегашната Наредба. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на ОбС – Елена подложи на гласуване направеното 

предложение да отпадне изцяло т.4, ал.6: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на ВТОРО ЧЕТЕНЕ 

предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество: 
„ЗА” – 10,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 А/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 
 
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
Приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на Председателя 
на ПК”Законност и обществен ред” Йордан Раднев, за предложение: 
- ПК по „Законност и обществен ред” предлага т.8 от дневния ред да бъде 
отложена за следващо заседание. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
направеното предложение по т.8: 
„ЗА” – 9,  „ПРОТИВ” – 1,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО:  Отдаване  под  наем  на  част  от  недвижим  имот,  
частна общинска  собственост  за  лекарски  кабинети 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ 
НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ЛЕКАРСКИ 
КАБИНЕТИ ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  

 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на 

общината, който запозна присъстващите с предложението за включване на 
община Елена в Българска асоциация на историческите градове и региони. 

Дадена бе думата за мнения. 
Йордан Минчев – Председател на ПК по”Образование, култура …” 
Комисията на свое заседание, проведено на 21.03.2000 г. разгледа 
предложението за членство в Българската асоциация на историческите градове и 
региони, като единодушно приема поканата. 
Симеон Кънчев – Радвам се, че нашият град също е поканен да членува. 

Други изказвания не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 

предложението за включване на Община Елена в Българската асоциация на 
историческите градове и региони: 
„ЗА” – 15,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 62/23.03.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Включване на Община Елена в Българската асоциация на 
историческите градове и региони 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15  от ЗМСМА и покана с регистриран индекс 

РД 02-558/06.03.2000 г. на Българската асоциация на историческите градове и 
региони, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема включването на Община Елена в Българската асоциация на 

историческите градове и региони. 
2. Избира за представители на Община Елена в Асоциацията на 

историческите градове и региони: 
- инж.Дилян Стефанов Млъзев – Кмет на Община Елена 
- Йордан Златев Раднев -  общински съветник 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на 
общината инж. Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
преструктуриране на Общинска болница „Д-р Димитър Моллов” – Елена. 

Дадена бе думата за мнения. 
Д-р Нина Титева – Председател на ПК по „Здравеопазване и соц.политика” 
Комисията на свое заседание, проведено на 14.03.2000 г. дава съгласието си за 
обособяване на четири основни отделения в Общинска болница „Д-р Димитър 
Моллов” гр.Елена. 
Симеон Кънчев – Притеснен съм, че по този начин се взема жизнено важно 
решение. 
инж.Дилян Млъзев – Тази структура, която предлагаме за Общинска болница ще 
даде възможност за сключване на договор межде здравно-осигурителната каса и 
лечебното заведение за болнична помощ. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението за преструктуриране на Общинска болница „Д-р Д.Моллов”: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Преструктириране на Общинска болница „Д-р Д.Моллов” 
гр.Елена 
 
На основание чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 16/21.08.1996 г. на МЗ, Протокол 

№1/17.01.2000 г. на Медицинския съвет на Общинска болница Елена и във връзка с 
чл.9, ал.1, т.1, ал.2 и 3, т.1, чл.23, ал.1 и ал.3 от ЗЛЗ и чл.9, ал.1, чл.11, ал.1 и 2 и 
чл.12 от Наредба № 29/23.11 на МС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за обособяване на четири /четири/ основни отделения в 

Общинска болница – Елена, считано от 01.04.2000 г.: 



- Детско 
- Вътрешно                 
- Хирургично                       
- Акушеро – гинекологично  
- 12 легла 
- 35 легла 
- 14 легла 
- 12 легла 

с ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА, обслужващ Общинска болница – 81 
 
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с обособената 

група общински съветници, избрани с листата на СДС – „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 
ДЕМОКРАТИЧНА ЕЛЕНА” със следното ръководство: 

- Йордан Златев Раднев 
 

- Йордан Стоянов Минчев 
- д-р Нина Тоова Титева 
Групата „Обединение за демократична Елена” е отворена и за присъединяване и 

на други общински съветници, споделящи идеите и целите й и желаещи да работят за 
просперитета и демократизацията на Община Елена. 

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

Даниела Лаловска закри заседанието в 18.00 часа. 
 
 
 
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Д.Лаловска/ 


