
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 
 

№ 14 
 

Днес 15.06.2000 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. На заседанието присъстваха 13 
общински съветника, кметът на общината, зам. кмета, кметове на кметства, кметски 
наместници и гости. 
 

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

1. Предложение относно отчет промяна на бюджета на Община Елена за 2000 
г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно определяне статута и цените на жилища. 

Вн-: Зам.кмета на общината 
4. Предложение относно коригиране размера на такса за събиране на 

битовите отпадъци на територията на бившите махали Горни Геновци и 
Мирославци. 

Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Елена 

и н-ци на Стефан Бояджиев върху недвижим имот в гр.Елена, ул.”Робовска” №2 
Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обект с 
незавършено строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД. 

Вн.: Председателя на ОбС 
7. Промяна на тарифата за такси, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

8. Информация на ПК”Икономическо развитие” за изпълнение решенията на 
ОбС.  

Вн.: Председателя на ПК”ЗОР” 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието. 
В залата присъстваха 13 общински съветника. 
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред. 
Председателят на ОбС внесе предложение за нова т.9 Предложение относно 

предоставяне на имот-общинска собственост; нова т.10 Предложение относно 
предоставяне под наем на помещения за задоволяване нуждите на 
общопрактикуващите лекари в сграда на ул.”Поп Сава Катраилов” № 25 /бившата 
поликлиника/; нова т.11. Предложение относно отпускане на персонална пенсия по 
реда на чл.92 от КЗОО. 

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

Такива не постъпиха. 
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Председателя на ОбС подложи на гласуване предложението за нова т.9 

Предложение относно предоставяне на имот – общинска собственост: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване нова т.10. Предложение относно 
предоставяне под наем на помещения за задоволяване нуждите на 
общопрактикуващите лекари в сграда на ул.”Поп Сава Катрафилов” № 25: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

Председателя на ОбС подложи на гласуване нова т.11. Предложение относно 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” –няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 
 

Гласува се така направеният Проект за дневен ред: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА прие следния 
 

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно отчет промяна на бюджета на Община Елена за 2000 
г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно определяне статута и цените на жилища. 

Вн-: Зам.кмета на общината 
4. Предложение относно коригиране размера на такса за събиране на 

битовите отпадъци на територията на бившите махали Горни Геновци и 
Мирославци. 

Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Елена 

и н-ци на Стефан Бояджиев върху недвижим имот в гр.Елена, ул.”Робовска” №2 
Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обект с 
незавършено строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД. 

Вн.: Председателя на ОбС 
7. Промяна на тарифата за такси, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

8. Информация на ПК”Икономическо развитие” за изпълнение решенията на 
ОбС.  

Вн.: Председателя на ПК”ЗОР” 
9. Предложение относно предоставяне на имот-общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно предоставяне под наем на помещения за 

задоволяване нуждите на общопрактикуващите лекари в сграда на ул.”Поп Сава 
Катрафилов” № 25. 

11. Предложение относно отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 
от КЗОО. 

Вн.: Кмета на общината 



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

 3

 
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 промяна на бюджета на Община Елена за 2005 г. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” подкрепя предложението за промяна на бюджета на 
Община Елена за 2000 г., което разгледа на свое заседание, проведено на 
14.06.2000 г. 

В залата влезе общинския съветник Слави Славов. 
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 

промяна на бюджета на Община Елена за 2000 г.: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на Община Елена за 2000 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл. 18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
– ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема промяна на бюджета на Община Елена за 2000 г. със 75046 лв.  
- по приходите   2638399 лв. 
- по разходите   2638399 лв. 
2. Приема разпределението на разходите по функции, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Функция Било Става 

I. Общи държавни служби 
В т.ч. Капиталови разходи 

246919 
9400 

260419 
9400 

II. Отбрана и сигурност 7441 9441 
III. Образование 

В т.ч. Капиталови разходи 
809497 
51000 

849909 
51000 

IV. Здравеопазване 
в т.ч. капиталови разходи 
- Общинска болница 
в т.ч. капиталови разходи 
- Детска ясла 
- Медицински център I 

427623 
10000 
293528 
10000 
25723 
108372 

437150 
10000 
300555 
10000 
28223 
108372 

V. Социално подпомагане и грижи 
- Социални помощи 
- Работи и служби по соц. осигур. 

598984 
424200 
174784 

604546 
424200 
180346 

VI. Жилищно строителство и БКС 77600 77600 
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VII. Почивно дело и култура 
- Физкултура и спорт 
- Туризъм 
- Култура 

64824 
2152 
4090 
58582 

65086 
2152 
4090 
58844 

VIII. Икономически дейности и услуги 
- Поземлена комисия 
- Поддържане, ремонт и изграждане на пътища 
- Други дейности по транспорта 
- Общински пазар  
- Други дейности по икономиката 

60664 
28726 
22626 
3000 
1584 
4728 

64164 
29226 
25626 
3000 
1584 
4728 

IX. Неразпределен резерв за разходи 97777 97777 
 Всичко разходи: 

в т.ч. капиталови разходи  
2563353 
148000 

2638399 
148000 

 
3. Приема разпределението на разходите по параграфи както следва: 
 

§§ Наименование на параграфа Било  Става  
01 Заплати на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения 
 
940420 

 
961963 

02 Други възнаграждения и плащания 41587 42729 
03 Социални осигуровки за ДОО 292180 289873 
04 Вноски за фонд ПКБ 30233 30893 
05 Здравно осиг.вноски от работодателя 45313 46311 
06 Други здравно-осигурителни вноски 6130 10130 
10 Храна 25521 26891 
11 Медикаменти 40130 39478 
12 Постелен инвентар и облекло 1910 2562 
13 Командировки 1863 1625 
14 Материали, горива и енергия 164038 188334 
15 Външни услуги 259937 278423 
16 Текущ ремонт 11314 11078 
17 Учебни и научноиз. разх. и кн. за биб. 250 250 
18 Други разходи 3110 7442 
40 Стипендии 7800 8800 
42 Помощи и обезщетения 424200 424200 
43 Субсидии за нефинансови предприятия 8140 8140 
45 Субсидия за тек. издр. на орг. с ид. цел 13500 13500 
50 Капиталови разходи 148000 148000 
1815 Неразпределен резерв за разходи 97777 97777 
  

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА: 
 
2563353 

 
2638399 
 

 
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 допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
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Сашо Топалов – Въз основа на какво местните търговци искат промяната да стане 
„за месец”. 
инж.Дилян Млъзев – На постоянните търговци икономически не им е рентабилно 
таксите за тротоарно право да се плащат на ден. 
д-р Д.Лаловска – По добре таксите да бъдат за месец и по-ниски, за да могат да се 
плащат редовно. Търговците, които идват отстрани ще заплащат дневна такса. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледа предложението за промяна на Решение № 
24/21.12.1999 г. на свое заседание, проведено на 05.06.2000 г. и го подкрепя. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 
допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г.: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗМДТ, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Допълва Решение  № 24/21.12.1999 г., раздел  II Такси за ползване на пазари, 

тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго 
предназначение, както следва:  

 
Наименование Досегашен 

       размер 
Граници 
„от – до” 

Размер на  
таксата от  
01.01.2000г. 

По чл.75 след таксата: 
„на ден” се добавя  
„или на месец” 

 
0.25 

- 

 
0.20 -0.80 

3.00 – 15.00 

 
0.60 
8.00 

 
 
Допълнението влиза в сила от първо число на месеца, следващ вземането на 

решение. 
 

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

общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с предложението 
относно определяне статута и цените на жилища. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Мария Брешкова – Председател на ПК”Селищно изграждане” 
ПК”Селищно изграждане” разгледа на свое заседание, проведено на 13.06.2000 г. 
предложението относно определяне статута и цените на жилища по 70 ПМС и 
предлага: Предложението на зам.кмета на общината и на правоимащите граждани 
да  се   отложи  за   разглеждане  до   получаването  на  компетентен    отговор   от  
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Националния компенсационен фонд и Министерството за регионално развитие и 
благоустройство гр.София. 
инж.Иван Маринов – Общината има задължение към 15 граждани да им се 
предоставят жилища, които са придобили правото по реда на 70 ПМС/1980 г. 
Комисията на свое заседание реши да отправи запитване до Компенсационния фонд 
и Министерството за регионално развитие и благоустрояване – София с цел 
правилно ценообразуване на жилищата. 
Сашо Топалов – Има Наредба, с която трябва да се съобразявате, да се състои 
среща с правоимащите и се направи протокол, също и декларации от името на 
правоимащите граждани. 
инж.Иван Маринов – Има такъв съставен протокол, също и декларации от името на 
правоимащите граждани. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението на ПК”Селищно изграждане” за отлагане разгледането за 
определяне статута и цените на жилища по 70 ПМС/1980 г.: 
„ЗА” – 14,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне статута на цените на жилища 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТАТУТА НА ЦЕНИТЕ НА 

ЖИЛИЩА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

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

който запозна присъстващите с предложението относно коригиране размера на 
такса за събиране на битовите отпадъци на територията на бившите махали Горни 
Геновци и Мирославци. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
От залата излезе С.Кънчев. 

Сашо Топалов – Хората не са виновни за тази грешка. Със заличаване от списъка на 
населените места са присъединени към Елена и плащането на такса смет става 
непосилно. В тези махали не останаха хора да живеят. Те не могат да си платят 
данъците на имотите, без да са си платили сметта Да се обърнем към ТИИЦ и 
Данъчна администрация за правилното решаване на въпроса. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледа предложението на кмета инж.Дилян Млъзев 
на свое заседание, проведено на 05.06.2000 г. и предлага махалите Горни Геновци и 
Мирославци да преминат към ул.”Казаци” в гр.Елена. 
инж.Дилян Млъзев – Ще изпратим приетото от нас решение до Данъчна 
администрация, за да вземат те решение. С Указ №757 и Д.В. бр.36 от 1971 г. със 
заличаването   им  са  ги  присъединили  съответно  към  ул.”Шейтани”  и  ул.”Стара  
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планина” в гр.Елена. Има писмо-жалба до Министерството на финансите от 
граждани, които поставят въпроса за правилното вземане на решение. Предлагам 
бившите махали Горни Геновци и Мирославци да ги извадим от Решение 
№37/29.12.1999 г. на Общински съвет, а останалото е в компетентността на 
Данъчно управление. 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване 
предложението относно коригиране размера на такса за събиране на битовите 
отпадъци на територията на бившите махали Горни Геновци и Мирославци: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Коригиране размера на такса за събиране на битовите 
отпадъци на територията на бившите махали Горни Геновци и 
Мирославци 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1, чл.чл. 62, 63 

и 66 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Променя т.II.А.2 на Решение  № 37 от 29.12.1999 г. на Общински съвет – 
Елена, като от списъка на упоменатите улици отпадат Горни Геновци и Мирославци.  

 
 

ПО ПЕТА 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 прекратяване на съсобственост между община Елена и н-ци на Стефан 
Бояджиев върху недвижим имот в гр.Елена, ул.”Робовска” №2. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
От залата излязоха общинските съветници Сашо Топалов и Слави Славов. 

Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и общиствен ред”. 
ПК”Законност и обществен ред” на свое заседание, проведено на 15.06.2000 г. 
разгледа предложението относно прекратяване на съсобственост между община 
Елена и н-ци на Стефан Бояджиев върху недвижим имот в гр.Елена, ул.”Робовска” 
№ 2, като го подкрепя. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
В залата присъстват 11 общински съветници. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 

прекратяване на съсобственост между община Елена и н-ци на Стефан Бояджиев 
върху недвижим имот в гр.Елена, ул.”Робовска” №2: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 



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

 8

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 108/15.06.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Елена и н-
ци на Стефан Бояджиев върху недвижим имот, ул.”Робовска” №2 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.2, от ЗОС и  чл.27, ал.3 от 

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Прекратява съсобствеността между Община Елена и н-ци на Стефан 

Бояджиев, б.ж. на гр.Елена върху недвижимия имот, находящ се в гр.Елена, 
ул.”Робовска” №2, представляващ част от парцел V-767 в кв.39по плана на 
гр.Елена, заедно с построените в него две жилищни сгради и гараж, отчуждени по 
ЗПИНМ за МВР с актове за държавна собственост - № 629, 630, 630А, като делът на 
общината от 1/2 ид.част се изкупи от Стефан Михайлов Бояджиев от гр.Елена, 
ул.”Ив.Момчилов” № 89А. 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажба и 
сключи договора. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с 
предложението относно откриване на процедура по приватизация на обект с 
незавършено строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД. 

Председателят на ОбС разясни предложението за отмяна на Решение № 84 от 
25.04.2000 г. на Общински съвет Елена и даде думата за мнения. 
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и общиствен ред”. 
ПК”Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание, проведено на 
15.06.2000 г. предложението относно откриване на процедура по приватизация на 
обект с незавършено строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД и 
го подкрепя. 
Петър Ваков – ПК по ”Икономическо развитие” също подкрепя предложението 
относно откриване процедура по приватизация на обект с незавършено 
строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД. 
инж.Дилян Млъзев – Молбата ми е това предложение да бъде прието с цел по-
бързото закупуване на нови транспортни средства, толкова необходими на 
общината. 

В залата влязоха общински съветници С.Кънчев и Сл.Славов. 
Присъстват 13 общински съветници. 

Красимир Николов – По – добре е да не се бави закупуването на нови транспортни 
средства, защото е наложително. 
Симеон Кънчев – Предлагам да не се разискват нови допълнения към направеното 
предложение. Да се приема във вид какъвто е сега. 

След приключване на разискванията председателят на ОбС подложи на 
гласуване предложението относно откриване на процедура по приватизация на 
обект с незавършено строителство, стопанисван от „Елена – Автотранспорт” ЕООД 
гр.Елена: 
„ЗА” – 13,  „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  № 109/15.06.2000 г. 

 
ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ 
С НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – „АВТОМИВКА”, СТОПАНИСВАН ОТ 
„ЕЛЕНА – АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД ГР.ЕЛЕНА 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОП, във 

връзка с чл.1, ал.3, т.2 от ЗППДОП, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Общински съвет – Елена отменя Решение № 84/25.04.2000 г. 
2. Открива процедура за приватизация на незавършен обект на 

строителството, представляващ „Автомивка”, находяща се в гр.Елена, парцел IX, кв. 
98 по плана на града, обособена част от „Елена-Автотранспорт” ЕООД, заедно с 
прилежащия терен. 

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта и 
имуществото му, сключването на договори за дялово участие, наем, съвместна 
дейност, обезпечаване на договори за кредит. 

4. Възлага на кмета на общината изготвянето на анализ на правното 
състояние и оценка на обекта по т.2.  

 
ПО СЕДМА 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 
промяна на тарифите за такси, които се заплащат за ползване на лечебни растения 
от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на 14.06.2000 г. 
предложението за промяна на тарифите за такси, които се заплащат за ползване на 
лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост и го 
подкрепя. 

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

тарифите за такси, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, 
гори, води и водни обекти – общинска собственост: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в тарифата за таксите, които се заплащат за 
ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти 
– общинска собственост 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал2, от, Закона за 

лечебните растения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Променя тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост в размер 10% 
под пределните, определени в Постановление № 94 от 2 май 2000 г. на 
Министерски съвет. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на председателят 
на ПК”Законност и обществен ред”, който запозна присъстващите с изготвената 
информация за изпълнение решенията на Общински съвет – Елена: 

- Взети решения – 103 
-  Неизпълнени    3 – свързани с транспортната схема на общината, 

ликвидирането на ученически лагер в гр.Бяла и заличаване датите, изписани на 
паметника на площад „Христо Ботев”. 

- Брой заседание на ПК: 
„Икономическо развитие”         10 
„Образование, култура …”          5 
„Законност и общ. Ред”              6 
„Селищно изграждане”               3 
„Здравеопазване и соц. пол.”      1 
 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата за мнения по 

внесеното предложение. 
Симеон Кънчев – Не приемам по този начин представената информация. Трябваше 
да се размножи и представи на всички. 
д-р Д.Лаловска  - Да се размножи и представи на всеки общински съветник. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване информацията на ПК”Законност 
и обществен ред” за изпълнение на решенията на Общински съвет: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – 1,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111/15.06.2000 г. 
 

 ОТНОСНО: Информация на ПК”Законност и обществен ред” за 
изпълнение решенията на Общински съвет 

 
На основание чл.21, ал.1, от ЗМСМА, чл.48, ал7, от, Правилника за 

организацията и дейността на ОбС и устройствените правила за дейността на 
общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема информацията на ПК”Законност и обществен ред” за изпълнение 

решенията на ОбС – Елена за периода 01.11.1999 г. до 15.06.2000 г. 
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ПО ДЕВЕТА 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 предоставяне на имот общинска собственост. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Петър Ваков – Секретар на ПК”Икономическо развитие”. 
ПК”Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на 14.06.2000 г. 
предложението за предоставяне на имот – общинска собственост за ползване от 
„Мобилтел” АД гр.София и го подкрепя. 
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и общиствен ред”. 
ПК”Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание, проведено на 
15.06.2000 г. предложението относно предоставяне на имот общинска собственост и 
го подкрепя. 
инж.Дилян Млъзев – Всички имаме интерес да приемем това предложение и се 
надявам общинските съветници да го подкрепят. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 
предоставяне на имот – общинска собственост: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112/15.06.2000 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 „МОБИЛТЕЛ” АД, гр.София на 

следния недвижим имот, актуван с акт за общинска собственост №235/2000 г., а 
именно: преградена част от помещение с площ от 8 /осем/ кв.м., находящо се в ТВ 
ретранслатор в местността „Горни Чукани” за срок от 3 години, считано от 
31.05.2000 г. 

2. Задължава кмета на общината да сключи договора за наем при месечна 
наемно цена в размер левовата равностойност на 50 / петдесет/ щатски долара. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС внесе предложение относно предоставяне на 
помещения за задоволяване нуждите на общопрактикуващите лекари в сграда на 
ул.”Поп Сава Катрафилов” № 25. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Йордан Раднев – Председател на ПК”Законност и общиствен ред”. 
ПК”Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание, проведено на 
15.06.2000 г. предложението относно предоставяне под наем на помещения под 
наем за задоволяване нуждите на общопрактикуващите лекари в сградата на 
ул.”Поп Сава Катрафилов” №25, като го подкрепя. 
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Петър Ваков – Когато се подписват договорите от общопрактикуващите лекари с 
кмета на общината да се упомене и поддържането на двора на бившата 
поликлиника. 
Красимир Николов – Да отпадне второто изречение в т.2. 
инж.Дилян Млъзев – Нека това изречение да остане.  
Красимир Николов – Да се предостави общинско място и за селата. 
д-р Даниела Лаловска – въпроса за селата няма да го разискваме. 
д-р Нина Титева – Селата не са центрове на лекарска практика. 
Симеон Кънчев – Предлагам  в т.1 от проекта за решение да отпадне текста: „… от 
сградата на ул.”Поп Сава Катрафилов” № 25 …” и в т.2 да отпадне текста: „… при 
договаряне…”. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 

предложението в т.1 да отпадне текста: „… от сградата на ул.”Поп Сава Катраилов” 
№ 25 …” : 
„ЗА” – 3,  „ПРОТИВ” – 8,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  Не се приема. 
 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението в т.2 да отпадне 
текста: „… при договаряне …”: 
„ЗА” – 12,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението с така 
направената промяна в т.2 относно предоставяне на помещения под наем за 
задоволяване нуждите на общопрактикуващите лекари в сградата на ул.”Поп Сава 
Катрафилов” №25: 
„ЗА” – 10,  „ПРОТИВ” – 1,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещения за задоволяване 
нуждите на общопрактикуващите лекари в сградата на ул.”Поп Сава 
Катрафилов” №25 /бившата поликлиника/ 

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

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Общински съвет – Елена дава съгласие помещения от сградата на л.”Поп 

Сава Катрафилов” № 25 –частна общинска собственост да се отдават под наем на 
Лечебни заведения за първична медицинска помощ и сключили договор с РЗОК. 

2. Общински съвет – Елена упълномощава кмета на общината да сключва 
договори за наем по т.1 при наемна цена 10% от определената с по методиката, 
приета от ОбС. Договорите за наем следва да се прекратяват при условия, че 
договора между РЗОК и Лечебното заведение бъде прекратен. Срока на наемните 
договори да бъде 3 /три/ години. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на ОбС  даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
който направи  предложение т.11 от дневния ред относно предложение за 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО да бъде разгледана на 
закрито заседание: 

В залата присъстват 11 общински съветници. 
 „ЗА” – 11,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

От залата излязоха всички гости на заседанието. 
В залата влезе общинския съветник Симеон Кънчев. 
Председателят на ОбС даде думата за мнения по внесеното предложение. 

Красимир Николов – Защо съдбата на хората да се решава криминално. Не би 
трябвало по такъв начин да отрегулираме исканията им. 
инж.Дилян Млъзев – Взехме такова решение, защото има доста лична информация, 
която може да доведе до неприятни моменти. Правим го заради хората.  

Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев, 
който запозна присъстващите с предложението за отпускане на персонална пенсия 
по реда на чл.92 от КЗОО. 

Прдседателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО: 
„ЗА” – 13,  „ПРОТИВ” – няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114/15.06.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за 
пенсиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Кметът на община Елена да внесе предложение пред съответните 

институции за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.92 от КЗОО на7 
 
- Емин Юзейров Юзейров от с.Светославци, км.н.Каменари 
- Мийрем Адемова Шабанова от с.Константин 
- Джемиле Ибрахимова Исмаилова и Панизе Красимирова Ганева от 

с.Константин. 
 

След изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.15 часа. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                    /д-р Д.Лаловска/ 


