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
№ 17
Днес 02.10.2000 г. от 15.00 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 и гости.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно промяна на бюджета на община Елена за 2000 г.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров” – с.Чакали и
ОУ „Христо Ботев” с.Тодевци.
Вн. Кмета на общината
3. Предложение относно частично заплащане на разходите за пътуване
на учащи се от първи до осми клас на територията на община Елена
по
междуселищния транспорт от бюджета на общината.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно сформиране на групи и паралелки в детските
градини и училища под определения норматив по Наредба № 8 на МОН от
06.12.1999 г.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно промяна в Решение № 56/23.03.2000 г. във
връзка с частично заплащане на транспортните разходи на пътуващия среден
медицински персонал за обслужване на детските и учебните заведения в
района на общината
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска откри заседанието.
В залата присъстват 10 общински съветника
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред,
като внесе предложение за нова т. 8. Предложение относно даване съгласие за
учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Елена –
Автотранспорт” ЕООД.
Дадена бе думата за мнения по Проекта за дневен ред.
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Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова т. 8.
Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху
недвижими имоти, собственост на „Елена – Автотранспорт” ЕООД.
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване Проекта за дневен ред с
така направеното предложение за т.8:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно промяна на бюджета на община Елена за 2000 г.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров” – с.Чакали и
ОУ „Христо Ботев” с.Тодевци.
Вн. Кмета на общината
3. Предложение относно частично заплащане на разходите за пътуване
на учащи се от първи до осми клас на територията на община Елена
по
междуселищния транспорт от бюджета на общината.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно сформиране на групи и паралелки в детските
градини и училища под определения норматив по Наредба № 8 на МОН от
06.12.1999 г.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно промяна в Решение № 56/23.03.2000 г. във
връзка с частично заплащане на транспортните разходи на пътуващия среден
медицински персонал за обслужване на детските и учебните заведения в
района на общината
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху
недвижими имоти, собственост на „Елена – Автотранспорт” ЕООД.
Вн.:Председателя на ОбС
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на
общината, който запозна присъстващите с предложението за промяна на
бюджета на община Елена за 2000 г.
В залата влезе общинският съветник Красимир Николов.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
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инж. Д.Млъзев – Ако имате конкретни въпроси можете да ги зададете.Пред мен
има две справки – едната е за отпуснатите средства от Министерството с писмо
№ Ф-21/19.07.2000 г. и другата е за неразпределените разходи към 30.09.2000
г.Те са предоставени във връзка с възникналите въпроси на заседанието на
ПК”Икономическо развитие”.
П.Ваков – Предлагам това Решение да влезе в сила от 15.09.200 г.
инж. Ив.Генов – председател на ПК”ИР” – Комисията разгледа на свое
заседание, проведено на 29.09.200 г. предложението за промяна на бюджета на
общината за 200 г. и го подкрепя.Исканите допълнителни справки от ПК са
предоставени тук на заседанието .
Кр.Николов – Имам конкретен въпрос. Какво е виждането на общинската
администрация за уличното осветление.Има предложение от граждани да се
включи ел. енергията към домашните електромери.
инж. Д.Млъзев – Това не може да стане. В края на месец май подписахме
договор с Енергото за разсрочено плащане
на електроенергията.Кмет,
зам.кмет, кметски наместници и служители от общинската администрация
направихме обективна преценка къде да бъде пусната уличното осветление.На
3-4 осветителни тела да свети едно.Пускането им ще става постепенно, след
приключване
на
профилактиката,
която
Електроснабдяване
провежда.Разходите за ел.енергия са приоритетни.
Кр.Николов- Тръгнали по селата посред нощ закупчици на животни и хората се
страхуват, за което по този повод повдигам въпроса за уличното осветление.
инж. Д.Млъзев – През цялата нощ улично осветление не можем да
осигурим.Очакваме допълнителни средства, които ще използваме за
изплащането на неизплатените задължения за изразходваната ел.енергия.
М.Брешкова – От Приложение № 2 е видно, че за ремонт на пътищата от 25
хил. лв. сумата става на 29 хил. лв. Изразходвани ли са тези средства. В
отчайващо състояние е пътя Марян – Долни Марян. До В.Млъзева има огромна
дупка. Има ли задача „В и К” да закрива дупките, или пък „Буковец”.
Ив.Дренчев – Моят въпрос е същия, като на г-жа Брешкова – за дупките и
свлачището.
инж. Д.Млъзев – Сумата, която г-жа Брешкова цитира е за поддържане на
пътищата – снегопочистването.Двата обекта – моста с.Костел и „Елба” са
завършени.Прави се моста на Добревци.Не стигат средствата за разплащане на
всичко.”В и К” нямат отделна група, но течове вече от 75% са 50% и затова
има забавяне за попълване на дупките.По поддържане на пътищата има
подписан договор с „Буковец” ЕООД, но месец и половина те не получаваха
асфалт от базата в Самоводене, поради което дупките в града стояха.В момента
в града не останаха големи дупки.За Буйновци – ако останат пари ще закърпим
дупките.
Ив.Бояджиев – Моят въпрос е за моста Беброво – Златарица. С голям риск се
минава по него.Четох, че скоро ще се прави.
инж. Ив.Маринов – Всичко там ще бъде демонтирано.Днес подписахме договора
с „Буковец” и до края на м. октомври е срока за неговото завършване.
След приключилите разисквания председателят на ОбС подложи на
гласуване предложението за промяна бюджета на община Елена за 2000 г. с
така направеното допълнение взето решение да влезе в сила от 15.09.200 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 №137/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНАЗА 2000 г.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА промяната бюджета на община Елена за 2000 г. със 153920 лв.
и общ размер по приходите 2792319 лв. /Приложение №1/
по разходите 2792319 лв. /Приложение №2/.
2. ПРИЕМА по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи
промяната на бюджета и разпределението на бюджетния резерв, съгласно
Приложение № 2.
3. ПРИЕМА увеличена численост с 4 бр. по дейност „Други дейности по
здравеопазването” за среден медицински персонал в детските заведения и
училищното здравеопазване на общинска издръжка.
4. Решението влиза в сила от 15.09.2000 г.
ПО ВТОРО ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лалавска даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението
за закриване на ОУ”Никола Вапцаров” с.Чакали и ОУ”Христо Ботев” с.Тодювци.
Дадена бе думата мнения по внесеното предложение.
инж. Д.Млъзев – Общинската администрация прави опити до Министерство на
образованието и до Инспектора във В.Търново тези училища да не се закриват,
но те останаха безуспешни.В Тодювци не се събраха деца за учебната година, в
Чакали също.Поради тази причина се налага тези училища да бъдат
закрити.Процедурата е Общински съвет взема решение и предлага на
Министъра на образованието те да бъдат закрити.Създаде се организация
децата от Каменари да ходят в Беброво, от Тодювци,Средни колиби и Яковци да
се извозват до Елена.Общината трябва да поеме финансирането на
транспортните разходи.Ако имате въпроси може да ги задавате.
Й.Минчев – председател на ПК”Образование,култура…” – Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 28.09.2000 г. предложението за
закриване на ОУ в с.Чакали и с.Тодювци и го подкрепя.
Кр.Николов – Има ли конкретни данни за необхванатите деца и каква е
процедурата на територията на общинната
Хр.Захариев – Случаите са единични.Възложено е на кметовете и кметските
наместници да издирят необхванатите деца, подлежащи на задължително
обучение до 16 години.Лишените от родителско обезпечаване ще бъдат
пренасочвани, а родителите, които не осигуряват присъствието на децата си за
задължително обучение ще бъдат санкционирани.
П.Ваков – Уникум е децата от селата да се карат тук да учат.
От залата излезе общинския съветник инж.Иван Генов.
Ив.Бояджиев – От 40 години съм учител и искам да изкажа своето мнение.За да
съществува едно училище трябва да има определен брой ученици.По-добре е
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да се превозват децата, отколкото да не посещават училище. По цял свят е
така. Пътуването им до Елена не е никакъв проблем.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за
закриване на ОУ”Никола Вапцаров” с.Чакали и ОУ”Христо Ботев” с.Тодювци:
„ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №138/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ОУ”НИКОЛА
ВАПЦАРОВ” с.ЧАКАЛИ И ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” с.ТОДЮВЦИ
На основание чл.21,ал21, от ЗМСМА и чл.12, ал.2 и ал.6 от ППЗНП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА предлага на Министъра на образованието
и науката да бъдат закрити по реда на чл.12 от ППЗНП ОУ”Никола Вапцаров”
с.Чакали и ОУ”Христо Ботев” с.Тодювци.
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 частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до
осми клас на територията на Община Елена по междуселищния транспорт от
бюджета на Община Елена.
Дадена бе думата за мнение по внесеното предложение.
инж. Д.Млъзев – За обезпечаването на всички ученици, подлежащи на
задължително обучени до 16 години, които пътуват до най- близките училища
на територията на общината имат право на 30% намаление на цините на
абонаментните карти. Останалите 70% са за тяхна сметка. Като имаме предвид,
че тези деца са повечето от социално слаби семейства Ви предлагам
останалите 70% да се поемат от общината. Това е възможно, като се има
предвид очакваните икономии от издръжка на закритите училища. „Баркаса” ,
който се намира в СОУ ще го ползваме за покриване на линията Средни колиби,
Яковци, Гърдевци. За редовна линия не може да се мисли, тъй като
пътникопотока е много малък.
Й.Минчев – Председател на ПК”Образование, култура…” – Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 28.09.2000 г. Предложението за
частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми
клас и го подкрепя.
Кр.Николов – Защо автобуса сега не минава през Марян. Сега няма ученици, но
догодина може и да има.
инж.Д.Млъзев – Ще има промяна в Транспортната схема. Ако в Марян и Чакали
има ученици можем да помислим за по-гъвкав вариант. Няколко пъти бяха
задавани въпроси за пътуващите от Синджирци, Разпоповци и други близки
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селища в чертите на Елена. Сумата им за абонаментните им карти е значително
по-ниска. Ние говорим конкретно за пътуващите ученици от закритите училища.
М.Брешкова – Защо не се помисли през зимата за общежитие.
инж.Д.Млъзев – Мислехме за общежитие, но не е възможно, тъй като има малки
ученици. С инж.Брунков мислим за варианта шофьорите да преспиват в селета,
от където сутрин трябва да започва извозването на учениците.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за частично
плащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на
територията на Община Елена по междуселищния транспорт от бюджета на
общината:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
НА УЧАЩИ СЕ ОТ ПЪРВИ ДО ОСМИ КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНАТА
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.4 и чл.18 от ЗОБ и
чл.7, ал.1 от ЗНП,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
I. Считано от 15.09.2000 г. от бюджета на общината, функция
„Образование”, дейност „Общообразователни училища”, на учащи от първи до
осми клас да се изплаща разликата в стойност на абонаментните карти за
пътуване по междуселищния автомобилен транспорт на територията на
общината, след приспадане на стойността по чл.20 от „Наредба за
компенсиране безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории
граждани в железопътния, автомобилния и водния транспорт в страната", както
следва:
1. Направление Дрента –Тодювци- Елена и обратно.
2. Направление Бойковци – Каменари – Палици – Чакали – Костел –
Марян – Беброво и обратно.
3. Направление Буйновци – Мийковци - Илаков рът – Руховци - Елена и
обратно.
II. Считано от 01.10.2000 г. от бюджета на общината, функция
„Образование”, дейност „Общообразователни училища” да се изплащат
транспортните разходи, извършени от специализиран автомобилен превоз за
ученици от първи до осми клас по направление: Средни колиби- ГърдевциЯковци-Елена и обратно.
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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 сформиране на групи и паралелки в детски градини и училища под
определения норматив по Наредба № 8 на МОН от 06.12.1999 г.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – Предлагам да гласуваме, за да се узакони сегашното
положение.
Й.Минчев – Председател на ПК „Образование, култура…” – Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 28.09.2000 г. предложението
за сформиране на групи и паралелки в детските градини и училища под
определения норматив по Наредба № 8 на МОН от 06.12.1999 г. и го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за
сформиране на групи и паралелки в детските градини и училища под
определения норматив по Наредба № 8 на МОН/06.12.1999 г.:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 140/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ПАРАЛЕЛКИ В ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ПОД ОПРЕДЕЕНИЯ НОРМАТИВ ПО
НАРЕДБА № 8 НА МОН ОТ 06.12.1999 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.6 и чл.10, т.1 и 2 от Наредба
№ 8 на МОН от 06.12.1999 г., ОБЩИНСКИ СВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
I.Дава съгласие да се сформират паралелки и групи под определения
норматив на Наредба № 8, както следва:
1.В ЦДГ с.Палици
- една група с минимум 8 деца
2. В ОУ „Отец Паисий” с.Майско
- една паралелка в осми клас при минимум 15 ученика
3. В ОУ „Отец Паисий” с.Константин
- една паралелка в седми клас при минимум 10 ученика
- една паралелка в осми клас при минимум 13 ученика
4. В ОУ „Христо Ботев” с.Беброво
- по една паралелка от първи до осми клас при минимум 8 ученика
II. Упълномощава кмета на общината да утвърждава щатните разписания
на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на
образованието, както и промените в тях за 2000/2001 учебна година.
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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
за промяна на Решение № 56/23.03.2000 г. на Общински съвет – Елена, във
връзка с частично заплащане на транспортните разходи на пътуващия среден
медицински персонал за обслужване на детските и учебни заведения в района
на общината.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – Предложението е за промяна на решението за приемане на
общинския бюджет. Предлагам Ви да има т.9.1. за заплащане на пътните
разноски на пътуващия среден медицински персонал. Те пътуват по график, не
могат да ползват абонаментни карти и Ви предлагам разходите да се поемат,
каквито са на пътуващия педагогически персонал.
Й.Минчев – Постоянната комисия по „ИР” разгледа на свое заседание,
проведено на 29.09.2000 г. предложението за изплащане на пътните разноски
на средния медицински персонал, обслужващ детските и учебни заведения на
територията на общината и го подкрепя.
Кр.Николов – Да отрегулираме и разчупим представянето на автобусните
билети за доказването, че пътуващите учители са присъствали на работа. За
мен е ясно, че ако не се яви на работа няма кой да влезе в час да преподава,
при което няма опасност от злоупотреби.
инж.Д.Млъзев – Няма как да стане това, защото хората, които пътуват трябва
по някакъв начин да се отчитат в счетоводството. Предлагам вариант с
абонаментни карти на учителите.
д-р Д.Лалавска – Предлагам след „…и стойността на билетите …” да добавим и
„абонаментни карти”.
П.Ваков – Имам социален работник, който ходи по селата и предлагам да го
включим в същите проценти за заплащане на транспортните разходи.
инж.Д.Млъзев – Направете писмено предложение и го внесете в ОбС за
разглеждане.
Други мнение по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за промяна
в Решение № 56 от 23.03.2000 г. във връзка с частично заплащане на
транспортните разходи на пътуващия среден медицински персонал за
обслужване на детските и учебни заведения в района на общината с така
направеното предложение за допълнение „… и стойността на билетите – и
абонаментни карти”:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 141/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ПРОМЯНА В РЕШЕНИЕ № 56/23.03.2000 г. ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ
ЗА ПЪТУВАЩИЯ СРЕДЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В РАЙОНА НА
ОБЩИНАТА
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.4 и чл.18 от ЗОБ и
чл.37 от ПМС № 15 ОТ 15.02.2000 г. за изпълнение на бюджета за 2000 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Към т.9 на Решение № 56/23.03.2000 г. на Общински съвет – Елена да
се добави т.9.1., със следния текст:
На пътуващия среден медицински персонал за обслужване на детските и
учебни заведения на територията на общината, считано от 15.09.2000 г. да се
изплащат пътните разноски според разсоянията, стойността на билетите и
абонаментните карти, по предварително утвърден график за посещение на
заведенията, както следва:
Елена – Майско – Елена
60%
Елена – Константин – Елена
50%
Елена – Беброво – Елена
40%
Елена - Палици – Елена
30%
ПО ШЕСТА 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 отдаване под наем на имот – Частна общинска собственост.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – Нещата са на етап подписване на договора и пускане на
сигнала.
Кр.Николов – Предстои ли разширяване на мобилната връзка и към изтока.
инж.Д.Млъзев – Този въпрос ще търпи развитие, тъй като най-напред се
покриват пътищата. Предполагам,че нещата ще се решат.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за отдаване
под наем на имот – частна общинска собственост:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 142/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на „Радиотелекомуникационна
компания” ООД – гр.София на част от недвижим имот, актуван с АОС №
235/2000 г., представляващ част от помещение с обща площ от 3.52 кв.м.
находящо се в ТВ ретренслатор на местността „Чукански баир”, както и площ на
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съществуващата желязорешетъчна мачта от 2 кв.м., които ще се използват за
за разполагане на радиотелекомуникационни съоръжения.
2. Задължава кмета на общината да сключи договора за наем при
месечна наемна цена в разменр левовата равностойност на 50 щатски долара.
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 продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – С решение № 118/18.07.2000 г. и № 131/25.08.2000 г.
Общински съвет – Елена даде съгласие за продажба на „Би Си Си Хандел” ООД
на част от парцел II кв.100 за построяване на пречиствателна станция. Беше им
възложено изработването на на частично изменение на ЗРП. С писмо №
16/08.06.99 г. „Чумерна – 93” АД иска узаконяване на самостоятелен парцел за
склад. Поради тази причина и постъпилата молба от „Чумерна -93” АД за
закупуване и становището на оценителския екип „Славови” ООД, парцел II в кв.
100 се разделя на три. Разговаряно е със Слави Славов, който не е против.
Предлагам да приемем проекта за решение.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателя на ОбС подложи на гласуване предложението за продажба
на недвижим имот, частна общинска собственост:
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 143/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба на общински имот, представляващ парцел
VIII, кв.100 по регулационния план на гр.Елена с площ от 1480 кв.м. на
„ЧУМЕРНА – 93” АД на стойност 4440 лв.
2. Плащането по т.1 да се извърши в деня на подписване на договора, но
не по-късно от 31.01.2001 г.
3. В Решения № 118/18.07.2000 г. и № 131/25.08.2000 г. на Общински
съвет – Елена цифрата 6290 да се замени с 4435 кв.м.; Решение №
131/25.08.2000 г. 18 870 лв. да се замени с 13 305 лв.
4. В Решение № 131/25.08.2000 г. датата 30.09.2000 г. да се замени с
31.10.2000 г.
5. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за покупко –
продажба.
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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 учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Елена –
Автотранспорт” ЕООД.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Й.Минчев – Постоянната комисия по „ИР” разгледа на свое заседание
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими
имоти, собственост на „Елена – Автотранспорт” ЕООД, което се проведе на
29.09.2000 г., като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение на постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за давене
съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на
„Елена – Автотранспорт” ЕООД :
„ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 144/02.10.2000 г.
ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИПОТЕКА
ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.15 от Наредбата за
упражняване на правата на собственост на Община Елена върху капитала на
търговските дружества и ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба 9 на БНБ от 1997 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие за ипотекиране на сграден
фонд – „Автогара – Златарица”, Автоспирка с.Мийковци и първи етаж от
„Автогара – Елена”, собственост на „Елена – Автотранспорт” ЕООД, за
получаване на банков кредит в размер до 30 000 лева.
След изчерпване на дневния ред Председателят на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ЕЛЕНА д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 16.40 цаса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д. ЛАЛОВСКА/

