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
№ 11
Днес 25.04.2000 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. кмета, кметове на кметства и
кметски наместници.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за приемане на промени в структурата на общинска
администрация.
Вн.: Кмета на общината
2. Приемане на ВТОРО ЧЕТЕНЕ на Устройствения правилник за организацията
и дейността на общинската администрация – част втора от Правилника за
организация и дейност на Общински съвет и общинска администрация.
Вн.: Кмета на общината
3. Закриване на Други дейности по бюджета.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно преобразуване чрез вливане на търговски дружества
със 100% общинско участие.
Вн-: Кмета на общината
5. Предложение за освобождаване на кметски наместник на с. Каменари и
избор на нов.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот по
ЗОС и Наредба № 2 на Общински съвет Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение за приемане на оценки за продажби на обекти по ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение за обявяване на пореден търг на обект „Кафе – аператив” –
ул.”В.Левски” № 37 по ЗППДОП.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение за промени в Наредбата за опазване на обществения ред в
Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение за даване съгласие на управителя на „Елена –
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за продажба на обособени обекти по § 10 от
ЗППДОП.
Вн.: ПК”Иконом. Развитие”
11. Предложение относно приемане Програма за благоустрояване и
хигиенизиране на населените места в Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
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12. Приемане на програма за развитие и насърчаване физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
13. Предложение за отдаване под наем на помещения по чл.14, ал.2 от ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
14. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински
имот.
Вн.: Кмета на общината
15. Предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КЗОО.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието.
В залата присъстваха 11 общински съветници.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред, като
внесе предложение за нова т.16 Предложение относно придобиване на собственост
върху недвижим имот – административна сграда.
Председателят на ОбС подложи на гласуване нова т.16. Предложение относно
придобиване на собственост върху недвижим имот – административна сграда:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
В залата влезе Красимир Николов.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение и Проекта за дневен
ред.
Йордан Раднев – Предлагам т.15 от Проекта за дневен ред да стане т.16.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за т.15 да стане
т.16:
„ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
В залата влязоха инж.Георги Аргиров и Сашо Топалов.
Гласува се така направения Проект за дневен ред:
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
В залата влезе Симеон Кънчев.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за приемане на промени в структурата на общинска
администрация.
Вн.: Кмета на общината
2. Приемане на ВТОРО ЧЕТЕНЕ на Устройствения правилник за организацията
и дейността на общинската администрация – част втора от Правилника за
организация и дейност на Общински съвет и общинска администрация.
Вн.: Кмета на общината
3. Закриване на Други дейности по бюджета.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно преобразуване чрез вливане на търговски дружества
със 100% общинско участие.
Вн-: Кмета на общината
5. Предложение за освобождаване на кметски наместник на с. Каменари и
избор на нов.
Вн.: Кмета на общината
2
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6. Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот по
ЗОС и Наредба № 2 на Общински съвет Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение за приемане на оценки за продажби на обекти по ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение за обявяване на пореден търг на обект „Кафе – аператив” –
ул.”В.Левски” № 37 по ЗППДОП.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение за промени в Наредбата за опазване на обществения ред в
Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение за даване съгласие на управителя на „Елена –
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за продажба на обособени обекти по § 10 от
ЗППДОП.
Вн.: ПК”Иконом. Развитие”
11. Предложение относно приемане Програма за благоустрояване и
хигиенизиране на населените места в Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
12. Приемане на програма за развитие и насърчаване физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Елена.
Вн.: Кмета на общината
13. Предложение за отдаване под наем на помещения по чл.14, ал.2 от ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
14. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински
имот.
Вн.: Кмета на общината
15. Предложение относно придобиване на собственост върху недвижим имот
– административна сграда.
Вн.: Председателя на ОбС
16. Предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КЗОО.
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 за
промени в структурата на общинска администрация.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” на свое заседание, проведено
на 24.04.2000 г. разгледа предложението за промени в структурата на общинска
администрация, като го подкрепя.
Петър Ваков – Защо в направеното предложение има само „Старши”, а няма
„младши”. Има „сарши” началници, а няма подчинени „младши”.
инж.Дилян Млъзев – Според Наредбата за единния класификатор не означава, че
няма изпълнители, тъй като всеки старши специалист има определени функции.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за приемане
промени в структурата на общинска администрация с Приложение № 1:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Промени в структурата на общинска администрация
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с Постановление
№35/20.03.2000 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в
администрацията и Наредба за прилагане на ЕКДА и съпътстващите нормативни актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Променя структурата на общинската администрация, считано от 01.06.2000
година, както следва:
1.1.
Създава
дирекции
„Обща
администрация”
и
„Специализирана
администрация”;
1.2. Преобразува сектор „Управление на общинската собственост” в отдел
„Общинска собственост и приватизация”;
1.3. Закрива
сектори
„Счетоводство”,
„Административно
обслужване”,
„Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка”, „Финанси и бюджет”,
„Общинска икономика” и „Геодезично звено”;
1.4. Определя численост на дирекциите, както следва:
„Обща администрация” – 15 щ.бр.; „Специализирана администрация” – 19 щ.бр.
1.5. Определя структурата на дирекция „Специализирана администрация”, както
следва: отдел „Селищно изграждане” с численост 5 щ.бр.; отдел „Общинска собственост
и приватизация” с численост 3 щ.бр.; отдел „Общинска икономика и финанси” с
численост 5 щ.бр.; отдел „Образование, култура, здравни и социални дейности” с
численост 5 щ.бр.
1.6. Дирекция +Обща администрация” – няма отдели;
1.7. Директор на дирекция „Обща администрация” е главния счетоводител на
общината;
1.8. Закрива длъжности „Главен архитект” в отдел „Селищно изграждане” – 0.5
щ.бр., „Изпълнител – охрана и поддръжка на сгради” в отдел „АФСД” – 1 щ.бр. и
„Изпълнител – хигиенист” в отдел „АФСД” – 0.5 щ.бр.
1.9. Разкрива длъжности „Младши специалист” Общински имоти” в отдел „ОСП” –
1 щ.бр. и „Старши специалист АПОН” в дирекция „Обща администрация” – 1 щ.бр.;
1.10. Закрива длъжности „Главен експерт” Финанси и бюджет” и Главен експерт
„Приватизация и общинска собственост”;
1.11. Преобразува длъжностите „Старши експерт” Търговия и туризъм”, „Старши
експерт” Промишленост и транспортно обслужване” и „Старши експерт „Аграрна
политика, гори и екология” в закрития сектор „Общинска икономика” в длъжности,
съответно „Старши инспектор „Търговия и туризъм”, ”Старши инспектор „Промишленост
и транспортно обслужване” и „Старши инспектор „Аграрна политика и гори” в отдел
„Общинска икономика и финанси”;
1.12.Преобразува длъжността „Старши специалист „АПОН и гражданско
състояние” в длъжност „Старши специалист АПОН”;
1.13. Преобразува длъжността „Технически сътрудник – домакин, той и шофьор”
в длъжност „Технически сътрудник – управление на собствеността, той и шофьор”;
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1.14. Промените в структурата на общинската администрация са отразени в
Приложение 1 към настоящето Решение, неразделна част от него.
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 Устройствения
правилник за организацията и дейността на общинската администрация – част
втора от Правилника за организация и дейност на Общински съвет и общинска
администрация.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” на свое заседание, проведено
на 24.04.2000 г. разгледа Устройствения правилник, като го подкрепя.
Председателят на ОбС подложи на гласуване приемането на ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Устройствения правилник – част втора о Правилника за организация и дейност на
Общински съвет и общинска администрация:
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Устройствен правилник за организацията и дейността на
общинската администрация – част втора от Правилника за
организация и дейност на общински
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ Устройствен правилник за организацията и
дейността на общинската администрация – ЧАСТ ВТОРА от Правилника за организация
и дейност на Общински съвет и общинска администрация.
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
относно закриване на Други дейности по бюджета за 2000 г.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на ПК”Икономическо развитие”.
Постоянната комисия по „Икономическо развитие” подкрепи на свое заседание
предложението за закриване на дейности по бюджета за 2000 г., което се проведе
на 25.04.2000 г.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението на
кмета на общината, което бе разгледано на заседание на 24.04.2000 г.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно
закриване на дейности по бюджета за 2000 г.:
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77/25.04.2000 г.
ОТНОСНО:

Закриване на дейности по бюджета за 2000 година

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Закрива, считано от 01.05.2000 г. дейности по бюджета и намалява
числеността, както следва:
- дейност „Масова физкултура и спортни бази за масова физкултура” с
численост на персонала о.5 бр.
- дейност „Общински пазари и тържища” с численост на персонала 2 бр.
2. Трудовите правоотношения с лицата от закритите дейности да се уредят
при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
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 предложението
относно преобразуване чрез вливане на търговски дружества със 100% общинско
участие.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж. Дилян Млъзев –Нямаме намерения да ликвидираме предприятието. След
направените юридически консултации решихме за по- целесъобразно „Елбекс”
ЕООД да се влее в „Буковец” ЕООД. Двете предприятия са със сходни дейности.
Мотивацията е и от финансов характер. Г-н Костов е предявил желание за
оттегляне от поста си на управител. Трудовоправните отношения с работниците и
служителите на прекратеното дружество ще се уредят съобразно Кодекса на труда.
инж.Иван Генов – Председател на ПК”Икономическо развитие”.
На свое заседание, проведено на 25.04.2000 г. ПК по „Икономическо развитие”
подкрепя сливането на двете дружества.
Сашо Топалов – Не съм съгласен с внесеното предложение. Знаете, че за „Текстил”и
„Буковец” трябва преструктуриране, а не заличаване на предприятие от търговския
регистър. Не виждам икономическия ефект от това заличаване. На практика ще има
пререгистрация и проблемите ще се прехвърлят от болната на здравата глава. Нека
още веднъж се преразгледа това предложение. Предполагам, че има други
възможности и варианти, че в областта на строителството не са необходими две
предприятия. За мен прекратяването на дейността на „Елбекс” не е най-правилното
решение.
д-р Даниела Лаловска – Това предложение се разгледа на заседание на ПК по
„Икономическо развитие”. Вие не взехте участие в него, за да изкажете своето
становище.
Симеон Кънчев – Направеното предложение за мен е безсмислено. Защо „Елбекс” не
се влее в „Буковец”. Године наред това предприятие се е грижило за комуналните и
други дейности на града. Призовавам съветниците на СДС да проявят разум и
местен патриотизъм и не подкрепят това предложение.
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инж.Дилян Млъзев – Предприятието не се ликвидира, а се влива в ново дружество.
По изгодния вариант е „Елбекс” да се влее в „Буковец” въз основа на изнесените
финансови резултати. Трудовите отношения с работниците и служителите ще се
уредят съобразно Кодекса на труда. Г-н Никола Костов изяви желание да излезе в
пенсия. Той също може да вземе отношение.
Никола Костов – Действително съм изявил желание да изляза в пенсия, защото съм
на 62 години. От 23 години съм в това предприятие и ми е мъчно, че се закрива.
Персонала ме пита какво ще стане с тях, но вече разбрах, че техните отношения ще
се уредят по чл.123 от КТ.
Марийка Брешкова – Предлагам да подкрепим предложението на кмета на
общината.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на С.Кънчев и
С.Топалов за отпадане на проекта за решение:
„ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно
преобразуване чрез вливане на търговски дружества със 100 % общинско участие:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Преобразуване чрез вливане на търговски дружества
със 100% общинско участие
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от
Търговския закон и чл.261, ал.1 от Търговския закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
имущество „ЕЛБЕКС” – ЕООД – гр.Елена, регистрирано с решение по ф.д. №3420/92
г. по описа на ВТОС, ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ в еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество „БУКОВЕЦ” – ЕООД гр.Елена, регистрирано с
решение по ф.д. №3000/92 г. на ВТОС.
2. Дейността на прекратеното дружество, както и активите и пасивите му да
преминат към „БУКОВЕЦ” – ЕООД гр.Елена, при условията на чл.263 от ТЗ.
3. Освобождава управителя на „ЕЛБЕКС” – ЕООД – Елена НИКОЛА ВЕЛЧЕВ
КОСТОВ от гр.Елена, ул.”Йеромонах Йосиф Брадата” № 59, с ЕГН 3708261402.
4. Трудовоправните отношение с работниците и служителите на прекратеното
дружество да се уредят съобразно чл.123 от КТ.
5. Променя седалището на „БУКОВЕЦ” – ЕООД – гр.Елена от гр.Елена, ул.
„Ст.Михайловски” № 15 на гр.Елена, ул.”Трети март” № 5 А.
6. Възлага на управителя на „БУКОВЕЦ” – ЕООД – гр.Елена да впише
новопостъпилите обстоятелства в търговския регистър на Великотърновския
окръжен съд.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за освобождаване на кметски
наместник на с.Каменари и избор на нов.
В залата присъстват 14 общински съветници.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска предложи по т.1 от направеното
предложение да стане с явно гласуване:
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване т.1 от предлоението относно
освобождаване на Мустафа Кязимов Адемов от длъжността кметски наместник на
с.Каменари:
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на ОбС призова комисията по таен избор в състав: Йордан
Минчев – председател и членове Красимир Николов и Хасан Хасанов да разясни
начина на гласуване по т.2 от предложението.
Симеон Кънчев – Предлагам предложението на г-н Млъзев да се разгледа
предварително, след което да се гласува. Има публикации в пресата и този въпрос
не може така да отмине. Защо е предложена Назифе Кмилова, а не Стоян
Драгостинов. Има подписка от жителите на с.Каменари.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска предложи 15 минутна почивка.
След почивката в залата присъстваха 11 общински съветника.
Председателят на комисията по тайния избор обяви резултата от проведеното
гласуване по т.3 от предложението:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
инж.Дилян Млъзев – По повод питанията на г-н Симеон Кънчев искам да отговоря,
че не съм запознат с тази подпискаот жителите на с.Каменари. Във в.”Борба” има
неизвестен материал от Нели Сукова, че 260 ж. са за стария кмет Стоян
Драгостинов, че на хората не им е дадена възможност да изразят своя протест
относно възможността за избирането на кметски наместник. Как от 207 жители на
с.Каменари станаха 260. Има си регламент за подаване на документите, който е
спазен от Назифе Кямилова. Въпроса за Стоян Драгостинов се е дебатирал
неведнъж. Знаете, че кметския наместник представлява кмета на общината, да имам
доверие в него.
След направените разисквания и проведения таен вот, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Освобождаване на кметски наместник на с.Каменари и
избор на нов
На основание чл.42А, ал.2 и чл.396 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Освобождава Мустафа Кязимов Адемов от длъжността кметски наместник в
с.Каменари;
2. Избира Назифе Кязимова Кямилова за кметски наместник в с.Каменари;
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3. Възлага на избрания кметски наместник да изпълнява задълженията си на
територията на следните населени места: с.Каменари, с.Бойковци и с.Светославци.
/Прил. Протокол от комисията по тайния избор/
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за откриване на процедура за
продажба на общински имот по ЗОС и Наредба № 2 на Общински съвет – Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на ПК”Икономическо развитие”.
Постоянната комисия по „Икономическо развитие” разгледа на свое заседание,
проведено на 25.04.2000 г. предложението за откриване на процедура за продажба
на общински имот по ЗОС и Наредба № 2, като го подкрепя.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението за
откриване на процедура за продажба на общински имот по ЗОС и Наредба № 2 на
Общински съвет - Елена, като предлага в точка 1.: „… чрез търг с тайно наддаване”
да се замени с „… чрез търг с явно наддаване”.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Красимир Николов – Каква е мотивацията на това предложение, защото може да
стане проваляне на търга.
Йордан Раднев – Процедурата го позволява.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението в т.1 „… чрез
търг с тайно наддаване” да се замени с „… чрез търг с явно наддаване”:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за откриване на
процедура за продажба на общински имот по ЗОС и Наредба № 2 на Общински
съвет Елена с така направеното предложение за промяна в текста:
„ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Продажба на обект – частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1 и чл.25, ал.1
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост – училище на ул.”Синджирци” гр.Елена чрез търг с явно наддаване по
реда на чл.25, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Елена.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими процедури
по продажбата.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за приемане на оценки за продажба
на обекти по ЗОС.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Дилян Млъзев – Училището в с.Зеленик е в окаяно състояние, в с.Блъсковци е в
малко по- добро състояние, а столовата са със счупени стъкла. Училището и
общежитието в с.Дрента са в по-добро състояние, а за училището в с.Буйновци има
предложение от Светия синод то да бъде безвъзмездно дарено за нашата енория.
инж.Иван Генов – Председател на ПК”Икономическо развитие”.
Постоянната комисия по „Икономическо развитие” подкрепя предложението за
приемане на оценки за продажба на обекти по ЗОС, което разгледа на свое
заседание, проведено на 25.04.2000 г.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението за
приемане на оценки за продажба на обекти по ЗОС, което разгледа на свое
заседание, проведено на 24.04.2000 г.
инж.Дилян Млъзев – Имате ли становище за училището в с.Буйновци. Смятам, че
цената е разумна и не е удачно да се представя безвъзмездно.
Симеон Кънчев – Да преразгледаме за имота в с.Буйновци. Нека да погледнем с
добро око и да бъдем християни. Предлагам т.6 от направеното предложение да
отпадне. Жилищния имот в с.Майско да бъде предоставен за жилищни нужди.
инж.Дилян Млъзев – В момента в жилищния имот в с.Майско има ползватели.
Общината не е в състояние да отдели финанси за поддръжката му.
След приключване на разискванията Председателят на ОбС подложи на
гласуване т.6 от предложението да отпадне:
„ЗА” – 4, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Не се приема.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за намаляване
първоначалните цени на обекти за продажба по ЗОС:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Намаляване първоначални цени на обекти за продажба
по ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.4 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
I. Намалява първоначалната тръжна цена на обявените за продажба и
непродадени обекти след проведените търгове, както следва:
1. Училище м.Зеленик
от
2734 лв. на
1500 лв.
2. Училище с.Блъсковци
от
9000 лв. на
6000 лв.
3. Столова с.Блъсковци
от
6000 лв. на
4000 лв.
4. Училище в с.Дрента
от
60000 лв. на
40000 лв.
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5. Общежитие в с.Дрента
от
46640 лв. на
30000 лв.
6. Училище в с.Буйновци
от
15040 лв. на
10000 лв.
7. Жилищен имот в с.Майско
от
7000 лв. на
4500 лв.
II. Възлага на кмета на общинат да организира и проведе търгове по реда и
условията на Наредба № 2 и сключи договора за покупко – продажба.
ПО ОСМА 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
обявяване на пореден търг на „Кафе-аператив” ул.”Васил Левски” № 32 по ЗППДОП.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на ПК”Икономическо развитие”.
Постоянната комисия по „Икономическо развитие” подкрепи на свое заседание,
проведено на 25.04.2000 г. предложението за одобряване на пореден търг на
„Кафе-аператив” на ул.”Васил Левски” № 32.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”
Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание,
проведено на 24.04.2000 г. предложението за обявяване на пореден търг на „Кафеаператив” на ул.”Васил Левски” № 32:
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Продажба на обект частна общинска собственост по
ЗППДОбП
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.30, ал.1 и §2а от
ЗППДОбП, чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и решение № 15/11.03.1999
г.,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява пореден търг с тайно наддаване за продажба на обект „МАГАЗИН –
ПИВНИЦА” на ул.”В.Левски” № 36 с начална тръжна цена 9 258 лева, състоящ се от
търговска и складова площ общо 104 кв.м. и 19,46 % ид.части от общите части на
сградата и правото на строеж върху парцела.
2. Търгът да се проведе на 29.05.2000 г. от 10.00 часа в зала 211 на
общинска администрация гр.Елена при следните условия : депозитът за участие в
размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по сметка № 5000103034, б.код
80070831 в банка „Хеброс” АД гр.Елена; тръжната документация на стойност 50
лева се получава в стая 310 на общината срещу представяне на документ за
внесената в касата на общината сума.
3. В случай, че на търга не се яви кандидат същият ще се проведе повторно
на 12.06.2000 г. при същите условия.
4. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и сключи
договора за покупко – продажба.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна
присъстващите с предложението за промени в Наредбата за опазване на
обществения ред в община Елена.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Дилян Млъзев – До този момент по този важен въпрос е правено малко,
Общината стана инициатор за промени в Наредбата за опазване на обществения
ред. Предстои издаване на заповед, в която ще бъде регламентирано посещенията
на малолетни и непълнолетни в увеселителните заведения на града със сервиране
на алкохол. Санкциите към собствениците на питейни заведения и търговски
обекти, където се предлагат спиртни напитки на ученици до определена възрастова
граница са строги парични глоби и отнемане на разрешителни.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”.
ПК по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението за промени в
Наредбата за опазване на обществения ред.
Иван Бояджиев- На кого ще се възложи контрола по тази Наредба.
инж.Дилян Млъзев – В заповедта, която ще бъде изготвена ще бъдат уоменати
лицата, които ще проявят контрол.
Симеон Кънчев – Да мислим преди да вземем такова решение. Неудачно е до
толкова късен час в увеселителните заведения да присъстват толкова малки деца.
Предлагам на колегите да оставим по- високата възрастова граница и по- ранния
час. Да остане регламента от старата наредба.
инж.Дилян Млъзев – Разглеждането на въпроса е от голямо обществено значение и
трябва да вземем най- правилното решение.
Петър Ваков – Предлагам да приемем предложението на г-н кмета , тъй като за
летния сезон 21.00 часа е нереален вечерен час. Все още навън е светло и децата
няма да се прибират. Ако е върможно според сезоните да се коригира и вечерния
час е по – приемливо.
инж.Дилян Млъзев – Благодаря за отправените предложения за отхвърляне на
предложението. Дискотеките започват във 22-23 часа и не е възможно да накараме
управителите на заведенията да си променят работното време 16-годишните са
младежи и да им дадем възможност за удовлетворяване на дискотечните им
желания.
След приключване на разискванията Председателят на ОбС подложи на
гласуване предложението на Симеон Кънчев да отпадне проекта за промени в
Наредбата за опазване на обществения ред:
„ЗА” – 1, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема.
Председателят на ОбС подложи на гласуване на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
предложението за промени в Наредбата за опазване на обществения ред в Община
Елена:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83 а/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Промени в Наредбата за опазване на обществения ред
в Община Елена
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На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и § 4 от Заключителните разпоредби на
Наредбата за опазване на обществения ред, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема на ПЪРВО ЧЕТЕНЕ към раздел VI, чл.26, ал.8 да се измени, както
следва:
„Допускане на ученици под 16 години без родител в търговски обекти и
питейно-увеселителни заведения след 22.00 часа през учебно време и след 01.00
часа в неучебно време”.
Председателят на ОбС подложи на ВТОРО ЧЕТЕНЕ предложението за промени
в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена:
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83 б/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Промени в Наредбата за опазване на обществения ред
в Община Елена
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и § 4 от Заключителните разпоредби на
Наредбата за опазване на обществения ред, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема на ВТОРО ЧЕТЕНЕ към раздел VI, чл.26, ал.8 да се измени, както
следва:
„Допускане на ученици под 16 години без родител в търговски обекти и
питейно-увеселителни заведения след 22.00 часа през учебно време и след 01.00
часа в неучебно време”.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на ИНЖ.Иван
Генов, който запозна присъстващите с предложението за даване съгласие на
управителя на „ЕЛЕНА – АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД гр.Елена за продажба на
обособени обекти по § 10 от ЗППДОбП.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
Симеон Кънчев – Ако ОбС вземе такова решение ще сгреши. Не е нормално да се
разпродава на парче. Предлагам това предложение да отпадне.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на Симеон
Кънчев за отпадане предложението за продажба на обособени обекти по § 10 от
ЗППДОбП:
„ЗА” – няма, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема.
Марийка Брешкова – Какъв е мотива към т.2 от направеното предложение „ … за
извършване на продажбите да бъде преговори с потенциални купувачи или
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конкурс”. Нека да остане текста „ … за извършване на продажбите да бъде с
конкурс”.
Председателят на ОбС подложи на гласуване направеното предложение за
промяна в текста на т.2:
„ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за даване
съгласие на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД за продажба на обособени
обекти по § 10 от ЗППДОбП с така направеното предложение за промяна:
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е: № 84/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Продажба на ДМА, включени в капитала на „Елена
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, във
връзка с § 10, ал.2 и 3 от ЗППДОП, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. ОбС – Елена дава съгласие на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена да извърши продажби на следните ДМА, включени в капитала на
дружеството:
а/ „Общежитие с гаражи” при Автогара – Елена;
б/ „Помещение” под Автогара – Елена;
в/ „Автомивка”.
2. Възлага на управителя на дружеството да извърши необходимите
процедури по приватизацията на обособените обекти, посочени в т.1. Начина за
извършване на продажбите да бъде с конкурс.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с Програмата за благоустрояване и хигиенизиране на
населените места в Община Елена.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Марийка Брешкова – Председател на ПК по ”Селищно изграждане”
ПК по „Селищно изграждане” на свое заседание, проведено на 24.04.2000 г.
разгледа предложението, като го подкрепя.
д-р. Даниела Лаловска – Предлагам да се направи корекция – към раздел ІV, т.2 да
бъде добавен и „Буковец” ЕООД.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно
приемане Програма за благоустрояване и хигиенизиране на населените места в
Община Елена с така направената корекция:
„ЗА” – 12, „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 № 85/25.04.2000 г.
ОТНОСНО:
Приемане на програма за благоустрояване
хигиенизиране на населените места в Община Елена

и

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема предложената „Програма за благоустройство и хигиенизиране на
населените места в община Елена за периода 2000 – 2003 година”, съгласно
Приложение № 1.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с Програмата за развитие и насърчаване на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Елена.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Минчев – Председател на ПК по „Образование и култура…”
Постоянната комисия по „Образование и култура…” подкрепя предложението за
Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм в Община Елена на свое заседание, проведено на 24.04.2000 г.
Други мнения не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за приемане
Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спрта и социалния
туризъм в Община Елена:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Приемане на програма за развитие и насърчаване на
Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм до 2003 г. в
Община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, ал.4 от Закона
за физическото възпитание и спорта, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за развитието и насърчаването на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм до 2003 година в Община Елена.
Приложение № 1.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението относно отдаване под наем на
помещения по чл.14, ал.2 от ЗОС.
15

мандат 1999 – 2003 г.

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

Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”.
ПК по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението за отдаване под наем
на помещения по чл.14, ал.2 от ЗОС, което се разгледа на заседание , проведено на
24.04.2000 г.
д-р Даниела Лаловска – Да се направи корекция в текста на предложението: 1.
Отдава под наем за срок от ри години …” да бъде: 1. Отдава под наем за срок до
три години…”
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за отдаване под
наем на помещения по чл.14, ал.2 от ЗОС с направената корекция:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
чл.14, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отдава под наем за срок до три години на д-р Илия Георгиев Попов
помещение, намиращо се на втория етаж /югоизточна стая/ в сградата на ул.”Сава
Катрафилов4 № 25 за частна медицинска практика при месечна наемна цена в размер
на 33.60 лева.
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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна
присъстващите с предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на
общински имот.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и обществен ред”.
ПК по „Законност и обществен ред” подкрепя предложението за предоставяне за
безвъзмездно ползване на общински имот:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински
имот
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от Закона за общинската
собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване на Общинска служба за социално
подпомагане гр.Елена недвижимия имот – публична общинска собственост,
представляващ дворно място съставляващо парцел II в кв.15 по плана на с.Илаков рът
заедно с построените в него сгради, актуван с актове за общинска собственост №
180/26.06.1998 г. и № 159/11.1.1997 г., ползван от ДДЮТУИ с.Илаков рът.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с
предложението относно придобиване на собственост върху недвижим имот –
административна сграда.
Председателят на ОбС даде думата за мнение по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно
придобиване на собственост върху недвижим имот – административна сграда:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Придобиване на собственост върху недвижим имот –
административна сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. ОбС – Елена възлага на кмета на общината да извърши необходимата
процедура за прехвърляне от държавата на Община Елена, съгласно чл.54 от ЗДС
недвижим имот, находящ се на ул.”Иларион Макариополски” № 24 /бивша улица
„Хр.Станев” №24/, кв.33, парцел I по регулационния план на гр.Елена.
2. ОбС –Елена изразява съгласие за приемане собствеността на горепосочения
имот, като публична общинска собственост. Имота се използва за административни
нужди на Община Елена.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за отпускане на персоналн пенсия
по реда на чл.92 от КЗОО.
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение.
Йордан Раднев – Предлагам т.16 от дневния ред да бъде отложена за разглеждане
на следващо заседание на Общински съвет.
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Председателят на ОбС подложи на гласуване направеното предложение за
отлагане на т.16 от дневния ред за разглеждане на следващо заседание на
Общински съвет:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90/25.04.2000 г.
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КЗОО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ ПО
РЕДА НА ЧЛ.92 ОТ КЗОО ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
След изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена др Даниела Лаловска закри заседанието в 17.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА:
/д-р Д.Лаловска/
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