
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 
 

№ 12 
 

Днес 08.05.2000 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, кметски 
наместници и гости на заседанието. 
 

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

1. Приемане на общинска стратегия за развитие на Община Елена и Програма 
за реализация 2000 – 2006 г.  

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно допълнение даване съгласие за отдаване под наем 

на дълготрайни материални активи, включени в капитала на „Медицински център– 
І- Елена” ЕООД гр.Елена. 

Вн.: Председателя на ОбС 
3. Предложение относно приемане на оценка и тръжна документация за 

продажба на обект по ЗОС. 
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. 
Председателят на ОбС внесе предложение за нова т.4 Предложение за 

приемане на такси за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти – 
общинска собственост; нова т.5 Предложение относно приемане на план – сметка по 
приходната и разходната част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена 
на 21 май 2000 г.; нова т.6. Предложение относно предоставяне на жилище – 
общинска собственост на Иван Христов Иванов от гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37, 
вх.Б, ет.4.; нова т.7. Предложение относно предоставяне на имот – общинска 
собственост; нова т.8. Предложение относно ликвидиране на Еленски ученически 
лагер – гр.Бяла, област Варненска. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение и проекта за дневен 
ред. 

Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова т.4 

Предложение за приемане на такси за ползване на лечебни растения от земи, гори 
и водни обекти – общинска собственост; нова т.5 Предложение относно приемане 
на план – сметка по приходната и разходната част за финансова обезпеченост на 
Празника на гр.Елена на 21 май 2000 г.; нова т.6. Предложение относно 
предоставяне на жилище – общинска собственост на Иван Христов Иванов от 
гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37, вх.Б, ет.4.; нова т.7. Предложение относно 
предоставяне на имот – общинска собственост; нова т.8. Предложение относно 
ликвидиране на Еленски ученически лагер – гр.Бяла, област Варненска. 
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Гласува се в дневния ред на заседанието да бъдат включени нови т.4, т.5, т.6, 

т.7 и т.8: 
„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. Приемане на общинска стратегия за развитие на Община Елена и Програма 
за реализация 2000 – 2006 г.  

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно допълнение даване съгласие за отдаване под наем 

на дълготрайни материални активи, включени в капитала на „Медицински център– 
І- Елена” ЕООД гр.Елена. 

Вн.: Председателя на ОбС 
3. Предложение относно приемане на оценка и тръжна документация за 

продажба на обект по ЗОС. 
Вн-: Кмета на общината 

4. Предложение за приемане на такса за ползване на лечебни растения от 
земи, гори и водни обекти – общинска собственост 

Вн-: Кмета на общината 
5. Предложение относно приемане на план сметка по проходната и 

разходната част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена на 21 май 
2000 г. 

Вн-: Кмета на общината 
6. Предложение относно предоставяне на жилище – общинска собственост на 

Иван Христов Иванов от гр.Елена, ул.”Крайбрежна” № 37, вх.Б, ет.4. 
Вн-: Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне на имот – общинска собственост. 
Вн-: Кмета на общината 

8. Предложение относно ликвидиране на Еленски ученически лагер – гр.Бяла, 
област Варненска. 

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 общинската стратегия 
за развитие на Община Елена и Програма за реализация за 2000 – 2006 г.  

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” подкрепя общинската стратегия за развитие на Община 
Елена и Програма за реализация – 2000 – 2006 г., която разгледа на свое заседание, 
проведено на 05.05.2000 г. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване общинската стратегия за 
развитие на Община Елена и Програмата за реализация за 2000 -2006 г.: 
„ЗА” – 11,  „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  № 91/08.05.2000 г. 

 
ОТНОСНО:  Приемане  на  Общинска стратегия  за развитие  и план за  
реализация 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка със Закона за 

регионалното развитие и актуализацията на Националния план за регионално 
развитие,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема „Общинска стратегия за развитие и план за реализация за периода 

2000 – 2006 година”. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с 
предложението относно даване съгласие за отдаване под наем на ДМА, включени в 
капитала на „Медицински център – І – Елена” ЕООД – гр.Елена. 

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

съгласие за отдаване под наем на ДМА, включени в капитала 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  № 92/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО:   Даване  на   съгласие   за   отдаване   под   наем  на  ДМА,  
включени  в   капитала  на  „Медицински   център – I - Елена”   ЕООД 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.105 от ЗЛЗ,  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Общински съвет – Елена в качеството си на едноличен собственик на 

капитала на „Медицински център –I-Елена” ЕООД дава съгласие да бъдат отдавани 
под наем помещения и движими вещи, надвишаващи 5% от ДМА на лечебното 
заведение. 

2. Възлага на управителя на „Медицински център –I- Елена” ЕООД да сключи 
договори за наем с регистрирани лечебни заведения, при спазване на действащото 
законодателство, в интерес на дружеството. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
който запозна присъстващите с предложението относно приемане на оценка и 
тръжна документация за продажба на обект по ЗОС. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” подкрепя предложението относно приемане на оценка 
и тръжна документация за продажба на обект по ЗОС, което разгледа на свое 
заседание, проведено на 05.05.2000 г. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението относно приемане на оценка и тръжна документация за продажба 
на обект по ЗОС: 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на оценка и тръжна документация на обект  
за продажба по ЗОС 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 

80/25.04.2000 г на ОбС – Елена, във връзка с чл.25, ал.3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема пазарната оценка за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост – училище на ул.”Синджирци” гр.Елена в размер на 1 031 лв. 
2. Обявява търг с явно наддаване за обект училище на ул.”Синджирци” 

гр.Елена с начална тръжна цена 1 031 лв. и размер на депозитната вноска в размер 
на 10 % от първоначалната тръжна цена. 

3. Утвърждава тръжната документация. 
4. Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по провеждане на 

търга и сключи договор със спечелилия търга. 
 
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 за 
приемане на такси за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти – 
общинска собственост. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС даде думата за мнение на секретяря на ПК по 

„Икономическо развитие”. 
Петър Ваков – ПК по ”Икономическо развитие” подкрепя предложението за 
приемане на такси за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти – 
общинска собственост. 
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Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за ползване на 

такси за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти общинска 
собственост: 
„ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на такси за ползване на лечебни растения от  
земи, гори и водни обекти – общинска собственост 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за 

лечебните растения,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Определя тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните 

продукти, добити от земи, гори, води и водни обекти-общинска собственост, в 
размер на 10 % под пределните, определени за държавния горски фонд, а именно: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование Мярка Такса 
лв. 

I. Горски плодове, гъби , билки в сурово състояние 
 

  

1. Грудки, корени, коренища 
- божур, иглика, лудо биле, ранилист, 

решетка, ягода горска 
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, 

чемерика 
- бъзак, гръмотрън, репей, синя жлъчка 
- глухарче, коприва, троскот 
- други 

 
 
кг 
 
кг 
кг 
кг 
кг 

 
 
0.08 
 
0.06 
0.02 
0.01 
0.03 

2. Листа 
- мечо грозде  
- боровинка червена и черна, лудо биле 
- бръшлян, върба 
- бреза, глог, живовлек, леска, липа, 

люляк, оманчер, ягода горска 
- копривка, капина, лопен, малина, 

подбел, орех 
- други 

 
кг 
кг 
кг 
 
кг 
 
кг 
кг 

 
0.07 
0.04 
0.03 
 
0.02 
 
0.01 
0.03 

3. Стръкове 
- блатно кокиче 
- горицвет, лазаркиня 
- гълъбови очички, зайча сянка, лечебен 

исоп, кантарион жълт, прозориче 

 
кг 
кг 
 
 

 
0.09 
0.07 
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жълто, шапиче 
- зим зелен, лудо биле, очанка, 

ранилист, теменуга миризлива, чубрица 
балканска 

- дяволски уста, кантарион червен, 
мащерка, миши уши, пчелник, риган 
обикновен 

- великденче, върбинка, жаблек, златна 
пръчица, изсипливче, камшик, комунига 
жълта, лепка, маточина, медуница, 
оман чер, пача трева, пелин обикновен, 
подъбиче бяло, подъбиче челвено, 
равнец бял 

- врабчови чревца, глухарче, еньовче, 
змийско млко, имел бял, коприва, 
мокреш, овчарска торбичка, росопос, 
теменуга трицветна, хвощ 

- други 

кг 
 
 
кг 
 
 
кг 
 
 
 
 
 
кг 
 
 
 
кг 
кг 

0.04 
 
 
0.04 
 
 
0.03 
 
 
 
 
 
0.02 
 
 
 
0.01 
0.03 

4. Цветове 
- липа 
- божур, иглика 
- акация, бъз, метличина, паричка, 

подбел, ралица, слез, тъжник блатен 
- глог, лайка, равнец бял 
- други 

 
кг 
кг 
 
кг 
кг 
кг 

 
0.11 
0.04 
 
0.03 
0.02 
0.03 

5. Плодове 
- боровинка червена и черна, хвойна 

червена 
- хвойна синя 
- кисел трън, къпина, малина 
- бъз, глог, конски кестен, киселица, 

шипка 
- бъзак, трънка, обелки орех и кестен 
- други 

 
 
кг 
кг 
кг 
 
кг 
кг 
кг 

 
 
0.14 
0.09 
0.04 
 
0.02 
0.01 
0.03 

6. Семена 
- есенен минзухар 
- от иглолистни видове 
- иглолистни шишарки 
- широколистни в т.ч. обикновен орех, 

кестен 
- жълъд, бадем, лешник 
- други 
- тополови резници 

 
кг 
кг 
кг 
 
кг 
кг 
кг 
кг 

 
0.14 
0.45 
0.02 
 
0.14 
0.09 
0.07 
0.03 

8. Кори 
- зърнастец, кисел трън, леска 
- върба  
- бреза 
- дъб, кестен, орех 
- други 

 
кг 
кг 
кг 
кг 
кг 

 
0.09 
0.04 
0.02 
0.03 
0.03 
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9. Лишеи, мъхове 
- исландски 
- боров, дъбов 
- мъхове 
- други 

 
кг 
кг 
кг 
кг 

 
0.09 
0.04 
0.07 
0.05 

10. Гъби 
- манатарка, пачи крак 
- други 

 
кг 
кг 

 
0.27 
0.05 

11. Събиране на охлюви кг 0.09 
12 Събиране на раци кг 0.27 
13 Улов на жаби кг 0.18 
II. Сено–сухо /без сеното за подхранване на дивеча/ кг 0.02 
III. Листников фураж    - простр. м3 0.04 
IV. Зеленина иглолистна и широколистна /за украса/ м3 0.54 
V. Зеленина иглолистна и широколистна /за 

технически цели/ 
 
т 

 
1.80 

VI. Коледни елхи: 
- до 1 м. 
- до 2 м. 
- над 2 м. 

 
бр. 
бр. 
бр. 

 
1.62 
2.16 
3.24 

VII. Пръчки–върбови, лескови и други-сурови 
- дрянови клони до 1 м 

бр. 
бр. 

0.09 
0.09 

VIII. Камъш, папур и други кг. 0.04 
IX. Пънове от всички дървесни видове – простр. м3 0.27 
X. Борина от пънове т 0.90 
XI. Смола –балсамова /течна и суха/ кг. 0.09 
XII. Паша в горите и горските пасища за 1 година:   
1. За едър рогат добитък за 1 бр. 1.35 
2. За коне, магарета и мулета за 1 бр. 0.72 
3. За овце за 1 бр. 0.27 
4. За свине за 1 бр. 0.54 
5. За кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 1.80 
6. За кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2.25 
7. За кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 5.40 
XIII. Такса за събиране на инертни материали:   
1. Пясък, чакъл и баластра м3 0.36 
2. Варовици, доломити, мрамори и др. подобни за 

вътрешна и външна облицовка 
 
м3 

0.54 

3. Глина и др. инертни материали м3 0.27 
 
1. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. 
2. Таксите постъпват в общинския екологичен фонд. 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 

който запозна присъстващите с предложението относно приемане на план – сметка 
по приходната и разходната част за финансова обезпеченост на Празника на 
гр.Елена на 21 май 2000 г. 

 



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

 8

 
Кметът на общината инж.Дилян Млъзев внесе предложение от директора на 

музея Георги Стефанов относно поставяне на паметна плоча на Йеромонах Йосиф 
Брадати. Инж.Дилян Млъзев предложи да бъде отпусната сумата в размер на 500 
лв. за изработване и поставяне на паметната плоча. 

Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледаната план – сметка за разника на гр.Елена, 
като я подкрепя. 

В залата влезе Марийка Брешкова. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване план – сметката по приходната 

и разходната част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена на 21. май 
2000 г. с така направеното предложение за изработване на паметна плоча на 
Йеромонах Йосиф Брадати: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО:  Приемане  на  план-сметка  по  приходната  и  разходната 
част  за   финансовата   обезпеченост на празника  на  гр.Елена на 21 
май 2000 г.  

 
На основание Решение № 56/23.03.2000 г. на Общински съвет, т.4.2, 4.3 и 

4.4, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема план – сметка за финансовата обезпеченост за Празника на 

гр.Елена – 21 май 2000 г., както следва: 
Приходи:  
I. Приходи от дарения         5 700 лв. 
II. Приходи от общинския бджет, съгласно  
Решение № 56 от 23.03.2000 г.           300 лв. 

                                            Всичко приходи:                      6 000 лв. 
 

Разходи: 
I. Разходи за възнаграждения и хонорари на участници  
в програмата             900 лв. 
II. Изработване на украса на града и помощни и 
 нагледни материали, както следва: 
1. Изработване и изпращане на покани         500 лв. 
2. Изработване на украса на града       1 000 лв. 
3. Подготовка на зала за стоп. Изложение        200 лв. 
4. Материали за трансперанти и знамена        250 лв. 
III. Озвучаване на празника          400 лв. 
IV. Награден фонд /детско творчество/        300 лв. 
V. Празничен коктейл        1 500 лв. 
VI. Други непредвидени разходи         450 лв. 
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VII. Изработване и поставяне на паметна плоча на  
Йеромонах йосиф Брадати          500 лв. 
      Всичко разходи:      6 000 лв. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян 
Млъзев,който запозна присъстващите с предложението относно предоставяне на 
жилище – общинска собственост на Иван Христов Иванов от гр.Елена, 
ул.”Крайбрежна” № 37, вх.Б, ет.4. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата за мнения по 
внесеното предложение. 

Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за предоставяне 

на жилище – общинска собственост на Иван Христов Иванов: 
 „ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО:   Предоставяне  на  жилище  –   общинска  собственост  на 
Иван  Христов  Иванов  от гр.Елена,  ул.”Крайбрежна”-37,  вх. Б, ет. 4 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Протокол от 04.05.2000 г. на МК по 

чл.8, ал.2 от ЗУЖГМЖСВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие да бъде удължен срока на наемното правоотношение за 

имот – общинска собственост, находящ се на ул.”Крайбрежна” № 37, вх.Б, ет.4 с 
Иван Христов Иванов до обезщетяването му , съгласно гореупоменатия закон. 

 2. Възлага на Управителя на „Буковец” ЕООД гр.Елена да извърши 
процедурата. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян 
Млъзев,който запозна присъстващите с предложението относно предоставяне на 
имот – общинска собственост. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата за мнения по 
внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледаната на свое заседание, проведено на 
05.05.2000 г. предложението относно предоставянето на имот – общинска 
собственост на „Елба – 99” ЕАД-гр.Елена. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 

предоставяне на имот – общинска собственост: 
„ЗА” – 12,  „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  № 97/08.05.2000 г. 

 
ОТНОСНО:   Предоставяне   на    имот    –    общинска    собственост  

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот – общинска собственост – 
„Административна сграда”, находящ се в местността „Разсадника” с акт за общинска 
собственост № 87/1996 г. за срок от 3 години на „Елба-99”ЕАД гр.Елена. 

2. Задължава кмета на общината да сключи договора за наем при месечна 
наемна цена в размер на 444,40 лева. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж.Дилян 
Млъзев,който запозна присъстващите с предложението относно ликвидиране базата 
на Еленския ученически лагер в гр.Бяла, Варненска област. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата за мнения по 
внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледаната на свое заседание, проведено на 
05.05.2000 г. предложението за ликвидиране базата на Еленския ученически лагер в 
гр.Бяла, като го подкрепя. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с мнението на 
комисията по ликвидирането на Еленския ученически лагер за преустановяване на 
дейността на мероприятие „Лагер Бяла” 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 

ликвидиране базата на Еленския ученически лагер в гр.Бяла, Варненска област: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98/08.05.2000 г. 
 

ОТНОСНО:  Ликвидиране   базата   на  еленски   ученически   лагер   –  
гр. Бяла,  Варненска  област 

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

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

Р Е Ш И: 
 
1. Общински съвет – Елена дава съгласие да се ликвидира почивната база на 

ученически лагер в гр.Бяла, Варненска област. /парцел 615/ 
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2. Упълномощава кмета на общината да проведе процедурата по ликвидиране 

на базата. 
 
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена 

Д-Р Даниела Лаловска закри заседанието в 15.30 часа. 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

    /д-р Д.Лаловска/ 
 


