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

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.03.2000 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. кмета, кметове на кметства и
кметски наместници.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на оценки, правни анализи и конкурсна
документация на обекти за продажба по ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на общинска транспортна схема.
Вн.: Кмета на общината
3. Приемане на общинска програма за управление на дейностите по
отпадъците.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно определяне на цена на водата за питейно – битови
нужди от консумативите в селата Палици, Тумбевци и Давери.
Вн-: Кмета на общината
5. Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти,
собственост на общински търговски дружества.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение за промяна на Решение № 33/1999 г. на ОбС – Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно създаване на дружество с ограничена отговорност.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно определяне на трети представител на Община Елена
в РСО „Централна Стара планина”
Вн.: Кмета на общината
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 14 общински съветници.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред, като
внесе предложение за нова т.10 Предложение относно промяна статута на имоти –
публична общинска собственост; нова т.11 Приемане годишна приходно – разходна
план – сметка и годишния отчет на общинския фонд за опазване на околната среда.
Председателят на ОбС предложи нова т.10 да стане т.7.
Дадена бе думата за мнения по внесените предложения и проекта за дневен
ред.
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Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване нова т.10 Предложение относно
промяна статута на имоти – публична общинска собственост
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване нова т.11 Приемане годишна
приходно – разходна план – сметка и годишния отчет на общинския фонд за
опазване на околнат среда.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване нова т.10 да стане т.7 в проекта
за дневен ред.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Гласува се така направения Проект за дневен ред.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на оценки, правни анализи и конкурсна
документация на обекти за продажба по ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на общинска транспортна схема.
Вн.: Кмета на общината
3. Приемане на общинска програма за управление на дейностите по
отпадъците.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно определяне на цена на водата за питейно – битови
нужди от консумативите в селата Палици, Тумбевци и Давери.
Вн-: Кмета на общината
5. Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти,
собственост на общински търговски дружества.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение за промяна на Решение № 33/1999 г. на ОбС – Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно промяна статута на имоти – публична общинска
собственост в частна общинска собственост
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно създаване на дружество с ограничена отговорност.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно определяне на трети представител на Община Елена
в РСО „Централна Стара планина”
Вн.: Йордан Минчев
10. Предложение относно отдаване под наем на помещение общинска
собственост.
Вн.: Кмета на общината
11. Приемане годишна приходно – разходна план – сметка и годишния отчет
на общинския фонд за опазване на околната среда.
Вн.: Кмета на общината
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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
относно премане на оценки, равни анализи и конкурсна документация на обекти за
продажба по ЗОС.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
В залата влезе г-н Красимир Николов.
инж.Дилян Млъзев – Предлагам предложенията за участие в конкурса да се
разгледат на 24.04.2000 г. от 14.00 часа. Ако желаете подробности по направеното
предложение ще отговоря на Вашите въпроси.
Иван Генов – Председател на ПК за „Икономическо развитие”
Постоянната комисия по „Икономическо развитие” на свое заседание, проведено на
30.03.2000 г. разгледа предложението относно приемане на оценки, правни анализи
и конкурсна документация на обекти за продажба по ЗОС, като приема същото.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание,
проведено на 30.03.2000 г. предложението за оценки, правни анализи и конкурсна
документация на обекти за продаба по ЗОС. Комисията предлага да се направят
следните две допълнения:
- Комисията по провеждане на конкурса с членове – Иван Генов и Красимир
Николов – титуляри и резервни членове – Иван Бояджиев и Марийка
Брешкова.
- Образец декларация към тръжната документация, като неразделна част от
нея.
Петър Ваков – Съгласен съм с предложенията, направени от Йордан Раднев, но
според мен цената на сервиза е много ниска. За хотел – ресторанта не н стана
много ясно коя част се предлага за продаване.
инж.Дилян Млъзев – Уважаеми дами и господа, лицензиран оценител е дал
експертно заключение за тези обекти. Относно сградата на хотел – ресторанта се
руши и за нейното възтановяване ще са необходими доста средства. За мен това са
реални цени за Автосервиза и хотел – ресторанта.
Кмета на общината запозна присъстващите с информационния меморандум на хотел
– ресторанта.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване текста на
декларацията – образец да бъде включен към раздел ІV, Т.2:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване състава на комисията за
конкурса: за титуляри – инж.Иван Генов /общински съветник/ и Красимир Николов
/общински съветник/ и резерви – Иван Бояджиев /общински съветник/ и Мария
Брешкова /общински съветник/. Състава на комисията да бъде включен като т.5 в
предложението.
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване постъпилите предложения за
конкурса да се разгледат от комисията на 24.04.2000 г. до 14.00 часа.
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно:
Приемане на оценки, правни анализи и конкурсна документация на обекти за
продажба по ЗОС, с така направените предложения за допълнения.
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
3
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Приемане на оценки, правни анализи
документация на обекти за продажба по ЗОС

и конкурсна

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №
50/17.02.2000 г. на ОбС гр.Елена, във връзка с чл.25, ал.3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема пазарната оценка на
Автосервиз гр.Елена, ул.”Трети март”
38 550 лв.
Ресторант хотел, ул. „Ил.Макариополски” 32 - 31 616 лв.
Магазин за хранителни стоки, ул. „Ст.Михайловски” 35 11 294 лв.
Сладкарница, ул. „Ст.Михайловски” 35 - 12 432 лв.
2. Приема обявяване на конкурс за продажба на обекти: АВТОСЕРВИЗ гр.Елена с
начална цена 38 550 лв.; РЕСТОРАНТ – ХОТЕЛ, ул. „Ил.Макариополски” № 32 - 31 616
лв.; МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ул.”Ст.Михайловски” 35
- 11 294 лв.;
СЛАДКАРНИЦА, ул.”Ст.Михайловски” 35 - 12 432 лв.
3. Приема конкурсните условия за продажба на Автосервиз гр.Елена, Ресторант –
хотел на ул.”Ил.Макариополски” 32, магазин и сладкарница на ул.”Ст.Михайловски” 35
4. Приема конкурсната документация за провеждането на конкурсите, договора
за продажба и образец – декларация към тръжна документация, като неразделна част
от нея.
5. Общински съвет избира за членове на комисията по провеждане на конкурса, а
именно:
Иван Генов – титуляр
Красимир Николов – титуляр
Иван Бояджиев – резерва
Мария Брешкова – резерва
6. Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по провеждане на
конкурсите и сключи договор със спечелилия конкурса.
ПО ВТОРА 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
относно общинската транспортна схема.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Тодор Вараджаков – Управител на „Елена – Автотранпорт” ЕООД.
Не разбрах дали залагате линията за „Интериор” да бъде редовна градска или
специализирана, тъй като нашето дружество губи от там. Трудно поддържаме
транспортния парк, в затруднено положение сме с изплащането на работните
заплати.
Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”.
Комисията на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. прие предложението за
транспортната схема на Община Елена.
Сашо Топалов – В състояние ли е „Елена – Автотранспорт” от практическа и
финансова гледна точка да изпълни тази програма.
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инж.Дилян Млъзев – Внесено е писмо от директора на „Интериор” АД – Елена за
транспортното обслужване на работещите във фирмата. Предложението е за
редовна градска мрежа. По телефона постъпи запитване от инж.Петко Костадинов
относно автобусната линия на 16.55 часа от Стопански двор, която да се ползва от
работещите в „Ремел” АД.
инж.Тодор Вараджаков – В отговор на г-н Сашо Топалов мога да отговоря, че
окръжната транспортна схема няма да можем да я изпълним, но общинската – да
при това положение. За „Интериор” нашите загуби от транспортната дейност са
значителни. Много ни е трудно, защото пътникопотока е намалял значително и
продължава да намалява. Искам да се назначи комисия, която да излезе със
становище за дейността на фирмата, за да видим къде бъркаме и предотвратим
затварянето на портала. Пак казвам, че положението ни е тежко. Моля да не
приемаме нови линии и да оставим старата транспортна схема.
инж.Дилян Млъзев – От справката е видно, че общо в транспортната схема на
общината не са заложени съществени промени.
След приключване на разискванията Председателят на ОбС подложи на
гласуване общинската транспортна схема:
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Приемане на общинска транспортна схема
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.29, ал.1 и 3 от Наредба №
33/03.11.1999 г., ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема разписание на линиите от общинската транспортна схема.
2. Възлага на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД да ускори процедурата
на продажба на дълготрайни активи и закупуване на икономични транспортни средства
с цел подобряване транспортното обслужване и икономическото състояние на
дружеството.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме мерки с оглед недопускане
превози от нелицензирани превозвачи в общинската и междуобщинска транспортна
схема на община Елена
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с общинската програма за управление на дейностите
по отпадъците.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”.
Комисията на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. прие програмата за
управление на дейностите по отпадъците, като прави следните допълнения:
Предлага към т.5 и 6 „Формиране и приоритизиране на проблемите” да се впише
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„Проблем 9” – Липса на сметоизвозване в крайните улици на гр.Елена; Към „дейност
трета” да се добави нова т.7 – Организиране сметосъбирането в крайните улици в
гр.Елена – отговорник „Елбекс” ЕООД. Срок – постоянен.
Петър Ваков – Интересува ме какво става с депото до гробищата, какво е записано в
програмата.
Стефан Няголов – Кмет на с.Беброво
Сметището в с.Беброво е в много лошо състояние. Идват от с.Констанвтин и
с.Палици да го ползват. Виждате, че шосето има изпаднали хартии, кашони и др.
Искаме, колкото се може по-бързо да се реши този наболял въпрос.
инж.Дилян Млъзев – Знаете, че имаме едно депо в града. „Елбекс” не си изпълнява
задълженията за залесяване около сметището. Призовавам всички граждани на
общината тези почивни дни да вземат участие в пролетното почистване.
След приключилите разисквания Председателят на Общински съвет – Елена
подложи на гласуване следните допълнения : Към т.5 и 6 „Формулиране и
приоритизиране на проблемите” да се впише „Проблем 9” – Липса на
сметоизвозване в крайните улици на гр.Елена; Към „Дейност трета” да се добави
нова т.7 – Организиране сметосъбирането в крайните улици в гр.Елена – отговорник
„Елбекс” ЕООД. Срок постоянен.
В залата присъстват 14 общински съветника.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване общинската
програма за управление на дейностите по отпадъците и така направенити
предложения за допълнения:
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Приемане на
дейността по отпадъците

общинска програма

за

управление на

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.28, ал.1, т.1 и чл.29,
ал.1 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната
среда, ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно
определяне цена на водата за питейно-битови нужди от консуматорите в селата
Палици, Тумбевци и Давери.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Иван Генов – Председател на ПК за „Икономическо развитие”
Комисия на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. разгледа предложението
относно определяне цена на водата за петйно – битови нужди от консуматорите в
селата Палици, Тумбевци и Давери, като го приема единодушно.
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Мария Брешкова – Председател на ПК по „Селищно изграждане”.
Комисията на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. разгледа предложението
относно определяне цена на водата за питейно – битови нежди от консуматорите в
селата Палици, Тумбевци и Давери, като го приема единодушно.
В залата влезе Симеон Кънчев.
Допълнителни предложения не постъпиха.
Председателят на Общински съвет – Елена пдложи на гласуване
предложението относно определяне цена на водата за питейно битови нужди от
консуматорите в селата Палици, Тумбевци и Давери.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Определяне цена на водата за питейно – битови нужди от
консуматорите в селата Палици, Тумбевци и Давери
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема водоползвателите в селата Палици, Тумбевци и Давери да заплащат
водата за питейно-битови нужди по 0.70 лева на кубически метър, считано от
01.04.2000 г.
2. Приема водоползвателите от селата Палици, Тумбевци и Давери без
монтирани водомери за питейно – битови нужди да заплащат месечно стойността на 15
куб.м.вода, считано от 01.040200 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно даване
съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на
общинска дружества.
Дадена бе думата за мнение по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Комисия на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. разгледа предложението за
ипотека върху недвижими имоти, собственост на общински търговски дружества,
като го подкрепя с 4 гласа „ЗА” и 1”ПРОТИВ”. Да се допълни към т.2 от направеното
предложение: „…находяща се на ул.”Крайбрежна” 37,вх.5 – собственост на
„Буковец” ЕООД гр.Елена…”.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
редложението относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими
имоти, собственост на общински търговски дружества:
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68/31.03.2000 г.
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ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху
недвижими имоти, собственост на общински дружества
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и съгласно ПЗР към Наредба за
изменение и допълнение на Наредба 9 на БНБ от 1997 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема ипотекирането на сграден фонд – цех „Амбалажен”, собственост на
„Балкан” ЕООД гр.Елена за получаване на банков кредит в размер на 60 000 лева.
2. Приема ипотекирането на сграден фонд – два апартамента, находящи се на
ул.”Крайбрежна” 37, вх.Б /ап. №2 на I-ви етаж и ап. №11 на IV-ти етаж/ и жилища на
ул. „3-ти март” №2, собственост на „Буковец” ЕООД гр.Елена за получаване на банков
кредит в размер на 20 000 лв.
От името на група общински съветници Йордан Раднев предложи 15 минутна
почивка.
След почивката в залата присъстваха 16 общински съветника.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за промяна на
Решение № 33/1999 г. на Общински съвет – Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
предложението за промяна на Решение № 33/1999 г. на Общински съвет – Елена:
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Отмяна на безвъзмездно предоставен имот– общинска
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 33/12.08.1997 г. в частта си т.IX за предоставяне на
Общински комитет на БЧК за безвъзмездно стопанисване и управление на следния
недвижим имот – частна общинска собственост: къща в гр.Елена, находяща се на
ул.”Хаджи Сергей” № 2.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за промяна
статута на имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
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Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Симеон Кънчев – Предлагам т.2 от проекта за решение да отпадне.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване т.2 от
проекта за решение да отпадне:
„ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
предложението за промяна статута на имоти – публична общинска собственост в
частна общинска собственост:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Промяна статута на имоти – публична
собственост в частна общинска собственост

общинска

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение
№30/12.08.1997 г., във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема паркинг „Стадиона” гр.Елена, актуван с Акт за общинска
собственост № 139/22.05.1997 г. да бъде частна общинска собственост.
2. Приема паркинг на ул. „Ил.Макариополски” актуван с Акт за общинска
собственост № 141/22.05.1997 г. да бъде частна общинска собственост.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно
създаване на дружество с ограничена отговорност.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Дилян Млъзев – По този въпрос се бяхме ангажирали още в предизборната
кампания. Идеята за това предложение е ефективно поддържане на спортната база,
която ще премине към новосъздаденото дружество, както и общинския пазар,
паркинг, хотелиерски и други дейности.
Симеон Кънчев – Уважаеми колеги, предлагам т.1.3. да отпадне от капитала на
новоучреденото дружество с оглед по-бързото му реализиране като такова.
ииж.Георги Аргиров – За какъв период от време и от кога ще тече договора на
Управителя.
инж.Дилян Млъзев – Благодаря на г-н Аргиров за предложението. Предлагам
управителя на дружеството да бъде от 01.04.2000 г.
Петър Ваков - Предлагам договора на управителя на новото дружество да бъде за
едно година.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
предложението т.1.3. да отпадне:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена одложи на гласуване
предложението – Кмета на общината да сключи договор с управителя на новото
дружество за срок от една година, считано от 01.04.2000 г.
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
предложението относно създаване на дружество с ограничена отговорност с
общинско имущество с направените допълнения:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Създаване на дружество с ограничена отговорност с
общинско имущество
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:

чл.114, ал.3 от ТЗ,

1. Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
имущество с:
НАИМЕНОВАНИЕ: „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” – ЕООД,
СЕДАЛИЩЕ: гр.Елена, ул.”Хаджи Сергей” № 2,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Благоустройство и комунални дейности, изграждане и
поддържане на общинска инфраструктура; Управление и поддържане на общински
паркинги и пазари; Управление и поддържане на имоти, публична общинска
собственост и свързаните с това дейности; Хотелиерски, туристически,
туроператорски, рекламни, информационни, програмни и други услуги; Отдаване
под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството и всички останали
дейности, незабранени от закона.
КАПИТАЛ: Капиталът на дружеството се формира с непарична вноска,
представляваща право на собственост на Община Елена върху следните недвижими
имоти, частна общинска собственост:
1.1.
Дворно място от 376 кв.м. , ул.”Хаджи Сергей” № 2,
представляващо парцел VIII-78 в квартал 47 от плана на гр.Елена,
в едно с построената в него двуетажна жилищна сграда и
стопанска сграда, при граници: Улица, н-ци Борис Ив. Георгиев,
Христо Ил. Стойков и Румяна Ст. Антонова, по Акт за общинска
собственост № 5/20.07.1993 г.
1.2.
Застроен жилищен парцел с площ 900 кв.м., ул.”Кършовска” № 27,
А, представляващо парцел II в квартал 94 по плана на гр.Елена, в
едно с построената в него триетажна сграда с площ 281 кв.м.,
състояща се от: I етаж –коридор, двустаен апартамент, седем
гарсониери, зала; II етаж – коридор, тринадесет гарсониери; III
етаж – коридор, двустаен апартамент, десет гарсониери, при
граници: Парк, улица, Александър Кузманов, стадион, по Акт за
общинска собственост № 32/20.07.1993 г.
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1.3.

Паркинг „Стадиона”, ул.”Кършовска”, гр.Елена, с площ 450 кв.м.,
при граници: ул.”Спортист”, квартали 60, 61 и 51 по плана на
гр.Елена , по Акт за общинска собственост № 139/22.05.1997 г.
Капиталът е разпределен в дялове с номинал 10 лв., като точния му размер
се определя след процедурата по чл.72 и 73 от Търговския закон.
УПРАВИТЕЛ: 1. Управител на дружеството е МЛАДЕН ХРИСТОВ САДИНОВ от
гр.Елена, ул.” Орловска” № 3, с ЕГН 6309241422. Общинския съвет възлага на кмета
на общината да сключи договор с управителя на дружеството Младен Христов
Садинов за срок от една година, считано от 01.04.2000 година.
2. Възлага на Управителя на дружеството да извърши необходимите
действия по процедурата по чл.72 и 73 от Търговския закон, както и да впише
дружеството в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд.
3. Възлага на новоучреденото дружество да осъществява дейността по
управление на Общинския пазар – гр.Елена и спортната база на общината.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на общинския
съветник Йордан Минчев, който запозна присъстващите с предложението относно
определяне на трети представител на Община Елена в РСО „Централна Стара
планина”.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване
предложението за определяне на трети представител на Община Елена в РСО
„Централна Стара планина”:
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Определяне на трети представител на Община Елена в
РСО „Централна стара планина”
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема за трети представител на Община Елена в РСО „Централна стара
планина” Аделина Валентинова Стоянчева – главен инспектор”Екология” в Община
Елена.
2. Предлага за членове на постоянни комисии към РСО „Централна стара
планина”:
- ПК „Местно самоуправление” инж.Дилян Стефанов Млъзев
- ПК „Култура и образование” Йордан Стефанов Минчев
- ПК „Регионално развитие”
Аделина Валентинова Стоянчева
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно
отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинске собственост за
лекарски кабинети.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Дилян Млъзев – Предлагам наемната цена да бъде 152 лв. на месец.
Йордан Раднев – Комисия на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г. прие
предложението за законосъобразно. Гласуването да бъде тайно, по съвест.
Йордан Минчев – Запозна присъстващите със становището на общински съветници
„Обединение за демократична Елена”.
Присъстват 15 съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно отдаване под наем на част от недвижим имот,
частна общинска собственост за лекарски кабинети да бъде тайно:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена, на основание чл.37 от ЗМСМА
предложи Красимир Николов, като член на комисията по таен избор да бъде
заменен от Мария Брешкова:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване комисията по таен избор е в състав: Йордан
Минчев – председател, Хасан Хасанов – член и Мария Брешкова – член.
Комисията по тайния избор разясни начина на гласуване.
В залата присъстват 13 общински съветника. Без право на избор са двама
общински съветника – Красимир Николов и д- р Иван Иванов:
„ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След обявяване резултатите от тайния вот, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна
общинска собственост за лекарски кабинет
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 14, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отдава под наем за срок от една година на д-р Иван Димитров Иванов
помещения, намиращи се на първия етаж на сграда на ул.”Ст.Михайловски” № 11 за
лекарски кабинети, при наемна цена – 152.00 лв.на месец.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с наемателя, въз основа
на т.1 от решението и при спазване на нормативната уредба.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с годишната приходно – разходна
план – сметка и годишния отчет на общинския фонд за опазване на околната среда.
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Протокол № 15 заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 18.07.2000 г.

В залата присъстваха 14 общински съветника.
Дадена бе думата по внесената приходно – разходна план – сметка и
годишния отчет за мнения.
Мария Брешкова – ПК на свое заседание, проведено на 30.03.2000 г.разгледа
годишната приходно – разходна план – сметка за опазване на околната среда, като
я приема.
Сашо Топалов –Подкрепям годишната приходно – разходна план – сметка и
предполагам, че предварително е минала за утвърждаване от Управителния съвет.
Председателят на Общински съвет Елена подложи на гласуване годишната
приходно – разходна план – сметка и годишния отчет на общинския фонд за
опазване на околната среда:
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74/31.03.2000 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на годишната приходно -разходна плансметка и годишния отчет на общинския фонд за опазване на
околната среда
На основание чл.27 от Наредбата за набиране, разходване и контрол на
средствата по фондовете за опазване на околната среда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за дейността на Общинския фонд за опазване на
околната среда през 1999 г.
2. Приема годишната приходно-разходна сметка на Общинския фонд за
опазване на околната среда за 2000 г.
След изчерпване на Дневния ред, Председателят на Общински съвет – Елена
д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 17ч. и 40 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д.Лаловска/
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