
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  
 

№ 18 
 

16.11.2000 г. 
 

 Днес 16.11.2000 г. от 16.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА . В заседанието взеха участие 
13 общински съветника, кметът на общината,заместник кмета и гости. 
 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 1. Предложение относно избор на комисия по чл.4, ал.1 от Наредба №27 за 
съдебните заседатели. 
       Вн.:Председателя на ОбС 
 2. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет - Елена за 
участие на община Елена в проект “Красива България III”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 3. Предложение относно определяне статута на общинските жилища.  
     
       Вн.:Кмета на общината 
 4. Предложение относно определяне статута на имоти -общинска собственост.                 
       Вн.:Кмета на общината 
 5. Предложение относно приемане на оценка и тръжна документация на обект 
за продажба по ЗОС. 
       Вн.:Кмета на общината 
 6.Предложение относно провеждане на поредни преговори с потенциален 
купувач за продажба на обект,обособена част от “Елена-Автотранспорт. 
       Вн.:Кмета на общината 
         7.Предложение относно продажба на недвижим имот по ЗППДОбП. 
       Вн.:Кмета на общината 

8.Предложение относно изплащане от бюджета на общината на 
средства,необходими за разкриване на допълнителни работни места,съгласно 
договор по Националната програма за временна заетост.    
       Вн.:Кмета на общината 

 9.Предложение относно промяна на Решение №139/02.10.2000г. за 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 
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10.Предложение относно промяна на разписание за движение на автобусите 

по вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от общинската транспортна 
схема,съгласно Решение №65 от 31.03.2000 г.  
       Вн.:Кмета на общината 

11.Предложение относно промяна в план-сметката на общински 
екологичен фонд. 
       Вн.:Кмета на общината 

12.Предложение относно допълнение към Решение №134/25.08.2000г. на 
Общински съвет-Елена за обявяване на спечелил преговорите с потенциален 
купувач на незавършен обект на строителство-Автомивка,обособена част от Елена -
Автотранспорт. 

      Вн.:Кмета на общината 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието. В 
залата присъстваха 10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за 
дневен ред, като направи предложение за нова т.13.: Промяна в Решение 
№56/23.03.2000 г. във връзка със заплащането на командировъчни на социалния 
работник  при Домашен социален патронаж,което бе внесено за разглеждане от 
общинския съветник г-н Петър Ваков. 
 Дадена бе думата за мнения по предложения Проект за дневен ред.   
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
нова т.13: Промяна в Решение №56/23.03.2000 г. във връзка със заплащането на 
командировъчни на социалния работник при Домашен социален патронаж гр.Елена: 
 
“ЗА”- 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.  
 В залата влезе общинският съветник г-н Слави Славов. 
 В залата присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен 
ред с така направеното предложение за нова т.13: 
 
“ЗА”- 11,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :      
 
 1.Предложение относно избор на комисия по чл.4,ал.1 от Наредба № 27 за 
съдебните заседатели. 
       Вн.:Председателя на ОбС 
 2.Предложение относно даване съгласие на ОбС Елена за участие на община 
Елена в проект “Красива България III”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно определяне статута на общинските жилища. 
       Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно определяне статута на имоти-общинска собственост. 
       Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно приемане на оценка и тръжна документация на обект 
за продажба по ЗОС. 
       Вн.:Кмета на общината 
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 6.Предложение относно провеждане на поредни преговори с потенциален 
купувач за продажба на обект,обособена част от Елена-Автотранспорт ЕООД. 
       Вн.:Кмета на общината 
 7.Предложение относно продажба на недвижим имот по ЗППДОбП. 
       Вн.:Кмета на общината 
 8.Предложение относно изплащане от бюджета на общината на 
средства,необходими за разкриване на допълнителни работни места,съгласно 
договор по Националната програма за временна заетост. 
       Вн.:Кмета на общината 
 9.Предложение относно промяна на Решение №139/02.10.2000г. за 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 
        10.Предложение относно промяна на разписание за движение на автобусите по 
вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от общинската транспортна 
схема,съгласно Решение №65 от 31.03.2000 г. 
       Вн.:Кмета на общината 

11.Предложение относно промяна в план-сметката на общински екологичен 
фонд. 
       Вн.:Кмета на общината 
        12.Предложение относно допълнение към Решение №134/25.08.2000 г. на 
Общински съвет-Елена за обявяване на спечелил преговорите с потенциален 
купувач на незавършен обект на строителство - Автомивка,обособена част от Елена-
Автотранспорт”ЕООД. 
       Вн.:Кмета на общината 
         13.Предложение относно промяна в Решение №56/23.03.2000 г. във връзка със 
заплащането на командировъчни на социалния работник при Домашен социален 
патронаж гр.Елена. 
       Вн.:П.Ваков 
  

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна 

присъстващите с предложението за избор на комисия по чл.4,ал.1 от Наредба №27 
за съдебните заседатели и писмо №2452 от 29.09.2000 г. на председателя на 
Окръжен съд гр.В.Търново . 

 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

относно избор на комисия по чл.4,ал.1 от Наредба №27 за съдебните заседатели: 
 
“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 №145/16.11.2000 г. 

 
 ОТНОСНО: Избор на комисия по чл.4,ал.1 от Наредба  №27 за 
съдебните заседатели  
  

На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА,съгласно чл.4,ал.1 от Наредба № 
27/13.12.1994 г. за съдебните заседатели /ДВ бр.105/94г.,изм.бр. 15/95 
г.,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 
  1.Избира комисия в състав от 3 члена, които да изготвят предложение 
за лицата,които ще се предложат за съдебни заседатели на Районните съдилища към 
Окръжен съд гр.В.Търново,както следва: 
   

• инж.Георги Благоев Аргиров 
• Йордан Златев Раднев 
• Петър Ваков Митев 

 
  2.Комисията да внесе на следващото заседание на Общински съвет 
Елена предложение за съдебните заседатели,отговарящи на изискванията на 
чл.4,ал.1 от Наредбата. 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 В залата влезе общинският съветник г-жа Марийка Брешкова.  
 В залата присъстват 12 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за участие на община Елена в проект “Красива България-III “. 
 В залата влезе общинският съветник г-н Сашо Топалов. 
 В залата присъстват 13 общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложени 
инж.Д.Млъзев - Самият проект е насочен и към по-малките градове. Нашата община 
е включена заедно с Трявна, Котел, Дряново и Габрово. Пълният текст на проекта е 
в общинската администрация и който желае, може да се запознае с него. Всяка от 
избраните общини ще участва с 10% от стойността на строително-ремонтните 
работи. Сумата, която нашата община може да получи е максимум 400 000 лева, или 
участието ни следва да възлезе на около 44500 лв. 
М.Брешкова- Председател на ПК “Селищно изграждане” - ПК разгледа на свое 
заседание, проведено на 16.11.2000 г. предложението за участие на община Елена в 
проект “Красива България III” , като го подкрепя. 
С.Топалов- Решението на Общински съвет е да изразява включването в проекта или 
се съгласява със включването в проекта.Вторият ми въпрос е за 10%-от коя 
стойност. 
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инж.Д.Млъзев- За мен дава съгласие и изразява съгласие е едно и също. Сумата, 
която общината може да получи за строително-ремонтни работи е около  400 000 лв. 
, или участието на общината следва да възлезе на около 44 500 лева.  
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
участие на община Елена в проект “Красива България III”, като  в т.1 от проекта за 
решение “Изразява съгласие…” да се замени със “Дава съгласие…”: 
 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА  взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  №146/16.11.2000 г.  
ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет-Елена за 
участие на община Елена в проект “Красива България III”  

 
  На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
  1.Общински съвет-Елена дава съгласие за включване на община Елена в 
третата фаза на проект “Красива България”. 
  2.Възлага на кмета на общината при разработване на проекта за 
бюджет на община Елена за 2001 г. да се предвидят средства за дяловото участие 
на общината в проекта. 
 
 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за определяне статута на общинските жилища. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение на: 
С.Кънчев-  Защо в предложението няма оборотни жилища. 
инж.Д.Млъзев- Предлагам  да приемете проекта за решение във вида, в който е.  16 
-те оборотните жилища на ул.”Робовска”не са включени като такива, тъй като 
хората, настанени в тях не отговарят на условията за настаняване, за което 
отменяме Решение № 61/30.09.1998г. 
М.Брешкова-Председател на ПК “Селищно изграждане”- ПК разгледа на свое 
заседание,проведено на 16.11.2000 г. предложението за определяне статута на 
общинските жилища и го подкрепя. 
С.Кънчев- Благодаря на кмета за обяснението защо няма оборотни жилища. 
 След проведените разисквания  председателят на Общински съвет подложи на 
гласуване предложението за определяне статута на общинските жилища: 
 
“ЗА”- 13,”ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №147/16.11.2000 г. 
 
  ОТНОСНО:Определяне статута на общинските жилища 
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  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.42,ал.2 от ЗОС, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
   
  1.Отменя Решение №61 от 30.09.1998 г. 
  2.Определя броят,видът и местонахождението на общинските жилища 
по своето предназначение в групите по чл.42,ал.1 от ЗОС,както следва: 

1.Жилища за отдаване под наем:  
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №95,вх.В,ет.4-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №95,вх.В,ет.5-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №89,вх.Б,ет.5,ап.14-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.А,ет.1,ап.2-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.А,ет.3,ап.8-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.А,ет.4,ап.11-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.Б,ет.2,ап.5-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.Б,ет.3,ап.8-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №2,вх.Б,ет.4,ап.11-гарсониера 
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №97,вх.А,ап.11-едностаен 
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №97,вх.А,ап.13-тристаен 
-гр.Елена,ул.”Ив.Момчилов” №97,вх.Б,ап.1-тристаен 
-гр.Елена,ул.”Крайбрежна” №32,вх.А,ап.6 -тристаен 
-гр.Елена,ул.”Крайбрежна” №32,вх.Б,ап.11-едностаен 
-гр.Елена,ул.”Крайбрежна” №32,вх.В,ап.6-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.12-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.14-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.15-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.16-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.17-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.18-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.19-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Пролет” №1,ет.2,ап.20-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Ст.Михайловски” №11-втори етаж 
-гр.Елена,ул.”Васил Левски” №36-двустаен 
-гр.Елена,ул.”Робовска” №41-двустаен-16 бр. 
-с.Яковци,АОС №209 
-с.Яковци,АОС №220 
-с.Яковци,АОС №221 
-с.Яковци,АОС №222 
-с.Яковци,АОС №223 
-с.Илаков рът,АОС №226,пл.№21 
-с.Тодювци,АОС №7,пл. №62 
2.Резервни жилища 
-гр.Елена,ул.”Ил.Макариополски” №9 -втори етаж 
-гр.Елена,ул.”Ст.Михайловски” №13 
-гр.Елена,ул.Васил Левски” №72 
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 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината, който запозна присъстващите с предложението за определяне 
статута на имоти-общинска собственост. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
определяне статута на имоти-общинска собственост: 
 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ “ -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема следно 
 

Р Е Ш Е Н И Е №148/16.11.2000 г.  
 

ОТНОСНО: Определяне статута на имоти- общинска  
собственост 

           
  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.6 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

  I.Обявява имоти,публична общинска собственост,приети с Решение 
№65/30.09.1998 г. за частна общинска собственост,както следва: 

   
1.Читалище с.Тодювци   АОС №151/19.11.1997 г. 
2.Читалище с.Илаков рът   АОС №177/12.05.1998 г. 
3.Читалище с.Дрента   АОС №179/13.05.1998 г. 
II.Обявява следните недвижими имоти за публична общинска 

собственост: 
1.Водоснабдяване с.Чакали  АОС №184/20.10.1998 г. 
2.Кметство с.Костел   АОС №190/13.07.1999 г. 
3.Кметство с.Константин   АОС №191/13.07.1999 г. 
4.Училище с.Каменари   АОС №193/22.07.1999 г. 
5.Кметство с.Майско   АОС №196/06.10.1999 г. 
6.Обреден дом гр.Елена   АОС №198/06.10.1999 г. 
7.Училище/кметство/с.Дебели рът АОС №202/05.11.1999 г. 
8.Училище с.Палици   АОС №206/20.12.1999 г. 
9.Училище с.Майско   АОС №210/20.01.2000 г. 

10.Ретранслатор с.Каменари  АОС №214/17.02.2000 г. 
11.Ретранслатор с.Дрента   АОС №215/17.02.2000 г. 
12.Ретранслатор с.Ср.колиби  АОС №216/17.02.2000 г. 
13.Туристическа спалня   АОС №217/29.02.2000 г. 
14.Кметство с.Беброво   АОС №224/19.04.2000 г. 
15.Сп.площадка”Ил.Макариополски” АОС №228/03.05.2000 г. 
16.Църква “Св.Никола”гр.Елена  АОС №252/12.09.2000 г. 
17.”Златева къща” гр.Елена  АОС №253/12.09.2000 г. 



 8
 
 ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението относно приемане на оценка и тръжна документация на обект за 
продажба по ЗОС. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Инж.Д.Млъзев даде пояснение на Решение №62/28.12.1994г., относно зададен 
въпрос на заседание на ПК”Икономическо развитие”. 
П.Ваков-Секретар на ПК “ИР”.Комисията разгледа на свое заседание,проведено на 
15.11.2000 г. предложението за приемане на оценка и тръжна документация на 
обект за продажба по ЗОС-баня с.Константин, като го подкрепя. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
приемане на оценка и тръжна документация на обект за продажба по ЗОС: 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №149/16.11.2000 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 
№51/15.09.1999 г. на Общински съвет-Елена,във връзка с чл.25,ал.1 от Наредбата за 
придобиване,управление и разпореждане с общинско имуществено,ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :   
  1.Приема пазарната оценка за продажба на недвижим имот-частна 
собственост-баня с.Константин, актуван с акт за общинска собственост 
№192/13.07.1999 г. в размер на 4 683 лв. 
  2.Обявява търг с явно наддаване за обект баня с.Константин с начална 
тръжна цена 4 683 лв. и размер на депозитната вноска в размер на 10% от 
първоначалната тръжна цена. 
  3.Утвърждава тръжна документация. 
  4.Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по 
провеждане на търга и сключи договор със спечелилия търга. 
 
 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за провеждане на поредни преговори с потенциален купувач за 
продажба на обект,обособена част от “Елена-Автотранспорт”ЕООД. 
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 

Инж.Д.Млъзев разясни повторното внасяне на това предложение-неявяване 
на потенциален купувач и високата цена на обекта. 
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П.Ваков-Секретар на ПК”Икономическо развитие”.ПК разгледа на свое 
заседание,проведено на 15.11.2000 г. предложението за провеждане на поредни 
преговори с потенциален купувач за продажба на обект,обособена част от “Елена-
Автотранспорт” ЕООД и го подкрепя. 
С.Кънчев-Подкрепям предложението,но лично смятам,че прекалено рязко е 
намалена цената на обекта.За да получи по-добри доходи общината предлагам  
сумата на началната офертна цена да бъде 36 000 лв. 
д-р Д.Лаловска- Съгласно Решение №132/25.08.2000 г.,в т.4 комисията да бъде в 
същия състав,а именно: 
  Председател-  зам.кмета на община Елена -инж.Иван Маринов 
  Членове:          
• директор на дирекция “Специализирана  администрация - Стефан Гавраилов 
• н-к отдел “ОбСП”- Румяна Антонова 
• юрист- Свилен Шарков 
• Общински съветници : 1.инж.Иван Генов   

2.Петър Ваков 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на г-н Симеон Кънчев -началната офертна цена за 
продажба на незавършен обект на строителството “Сграда за административно-
битови нужди и производство на нехранителни стоки да бъде 36 000 лв. 
“ЗА” - 5, “ПРОТИВ” -3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -5 . Не се приема 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението във 
вида,в който е внесено за разглеждане: 
“ЗА” - 9,”ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2 .Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е №150/16.11.2000 г. 
    

ОТНОСНО:Провеждане на преговори с потенциален купувач за 
продажба на обект,обособена част от “Елена-Автотранспорт” 
ЕООД          

  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.3,ал.1,т.4,чл.33 и чл.30 от 
ЗППДОбП,във връзка с Решение №117/18.07.2000 г. и Решение №132/25.08.2000 г. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

Р Е Ш И : 
  1.Обявява поредна процедура за водене на преговори за продажба на 
незавършен обект на строителство,представляващ “СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-
БИТОВИ НУЖДИ И ПРОИЗВОДСТВО НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”, находящ се в 
гр.Елена,ул.”Трети март” №9,обособена част от “Елена-Автотранспорт”ЕООД при 
същите условия,определени в Решение №132/25.08.2000 г. на Общ съвет,като прави 
следните промени: 
  т.2.1. Начална офертна цена - 31 000 лв. 
  т.5.Документация за продажба на обекта,на стойност 50 лева се 
получава в стая 304,срещу представен документ за внесена такса в касата на 
община Елена в срок до  17.00 ч. на 13.12.2000 г. 
  т.6.Предложенията да се приемат до 10.00 часа на 14.12.2000 г. в стая 
204 на община Елена. 
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  т.8.Преговорите да се проведат на 15.12.2000 г. от 10.30 часа в зала 
211 на община Елена.При неизлъчване на купувач да се проведат поредни 
преговори на 12.01.2001 г. от 10.30 часа,като закупуването на информационния 
меморандум и подаването на предложенията да се извършва до 17.00 часа на 
11.01.2001 г. 
  т.9.Възлага на кмета на общината да организира и проведе 
преговорите,като се направят съответните корекции в документацията за продажба 
на обекта и сключи договора за покупко-продажба. 
 
 ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВИЯ РЕД:  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за продажба на недвижим имот по ЗППДОбП. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
П.Ваков-Секретар на ПК”Икономическо развитие”. ПК”ИР” разгледа на свое 
заседание ,проведено на 15.11.2000г.предложението за продажба на недвижим имот 
по ЗППДОбП и го подкрепя. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за продажба на 
недвижим имот по ЗППДОбП : 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №151/16.11.2000 г.          
 
  ОТНОСНО:Продажба на недвижим имот по ЗППДОбП 
   
  На основание чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА,чл.3,ал.1,т.4 от 
ЗППДОбП,чл.3,ал.1 от Наредбата за търговете и Решение №24/13.04.1998 г. и 
Решение №74/08.12.1998 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :      
  1.Да се проведе търг в явно наддаване на 15.12.2000 г. от 11.30 часа в 
зала 211 на община Елена за продажба на Общински обор-с.Тодювци със застроена 
площ 150 кв.м. и дворно място от 875 кв.м.,съставляващо парцел IV кв.15 по плана 
на селото при следните условия: 
  а/начална цена -1075 лв. 
  б/депозитът за участие -10% от началната цена се внася по сметка 
№5000103034,б.код 80070831 в банка “Хеброс” АД гр.Елена. 
  в/начин на плащане -еднократно при подписване на договора. 
  г/документацията за продажба на обекта на стойност 50 лева се 
получава в стая 304 срещу представен документ за внесена такса в касата на 
община Елена. 
  2.Утвърждава тръжната документация за провеждането на търга и 
договора за продажба,като неразделна част от нея. 
  3.Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по 
провеждане на търга и сключи договор със спечелилия търга. 
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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 
изплащане от бюджета на общината на средства,необходими за разкриване на 
допълнителни работни места,съгласно договор по Националната програма за 
временна заетост. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Инж.Д.Млъзев разясни на присъстващите приложената справка за разходи,която бе 
изискана от ПК “Икономическо развитие”. 
П.Ваков -Секретар на ПК “Икономическо развитие”. ПК разгледа на свое 
заседание,проведено на 15.11.2000 г. предложението и договора по националната 
временна заетост, като го подкрепя.ПК изиска справката за разходите, която е 
внесена тук на заседанието,от която става ясно за сумата,която да се изплаща от 
бюджета на общината,за което благодарим. 
По кой параграф ще става това и ще се направи ли корекция в бюджета. 
Д-р Д.Лаловска- Промяна в бюджета ще се направи допълнително в края на 
годината,където ще бъдат осигурени средствата,необходими за разкриването на 
допълнителните работни места по Националната програма за временна заетост. 
С.Топалов-Вярно е да се предложи от бюджета на общината,функция Жилищно 
строителство, благоустройство, дейност Други дейности по жилищното строителство 
и териториалното развитие да се изплащат средствата за материали, но това е 
неприсъщ, нов разход за тази година. Поздравления,че 120 човека от общината ще 
бъдат заети, но се касае за промяна на бюджета за 2000 г. за месеците ноември и 
декември,което трябва да се отрази, по кой параграф ще стане, има ли свободни 
кредити.По параграф 4002-това вече е конкретно. Никой не е против това, даже е 
чудесно но трябва да се изготви предложение  за промяна на бюджета. 
инж.Д.Млъзев- Приемам това, което г-н Топалов предлага и ако нямате нищо против 
за следващото заседание, което ще бъде в близките десет дни да се изготви 
предложение за промяна в бюджета, за да решим обезпечаването на временно 
заетите лица по Националната програма. 
 От залата излезе общинският съветник г-н Слави Славов. 
С.Топалов- Предлагам в проекта за решение в предложението да отпадне –2001 г. а 
в края да се допълни сумата-1965 лв.                   
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
изплащане от бюджета на общината на средства,необходими за разкриване на 
допълнителни работни места,съгласно договор по Националната програма за 
временна заетост, с така направеното предложение от г-н Сашо Топалов за корекция 
-2001 г. да отпадне и в края на проекта за решение да се добави  “… в размер на 
1965 лв., съгласно Приложение-справка.” : 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №152/16.11.2000 г.       
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 ОТНОСНО:Изплащане от бюджета на общината на 

средства,необходими за разкриване на допълнителни работни 
места,съгласно договор по Националната програма за временна 
заетост  

 
  На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,във връзка със сключения 
договор по Националната програма за временна заетост,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :   
  1.От бюджета на общината за 2000 г.,функция Жилищно 
строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда, 
дейност Други дейности по жилищното строителство и териториалното развитие да 
се изплащат средствата за материали,инструменти, здравно-осигурителни вноски от 
работодател, обезщетения за първите три дни при временна неработоспособност на 
заетите по програмата за временна заетост лица и съпътстващите ги осигурителни 
вноски за ДОО и здравно-осигурителни вноски/за болнични/ в размер на 1965 
лева,съгласно Приложение-справка. 
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Решение №139/2.10.2000 г. за частично заплащане на 
разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на територията на 
общината по междуселищния транспорт от бюджета на общината. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
П.Ваков -Секретар на ПК “Икономическо развитие”. ПК разгледа на свое 
заседание,проведено на 15.11.2000 г. предложението за промяна на Решение 
№139/2.10.2000 г.,като изказва следното становище-към т.1 в проекта за решение 
да се изготви приблизителна план-сметка за курсовете по двете направления със 
всички изчисления по норматив и сумата,която да се предостави на “”Елена-
Автотранспорт” да е като субсидия. 
инж.Ил.Брунков-управител на “Елена-Автотранспорт”разясни на присъстващите 
необходимостта от промяна на Решение №139/2.10.2000 г.Той подчерта,че след 
продължителни наблюдения на пътникопотока по отделните направления и 
изготвените справки се установява, че средствата, отпускани от общината не са 
достатъчни за покриване на минималните разходи на линиите. 
С.Топалов-Не правя коментар за извозването на децата и да не ме разбирате 
грешно.Предлагаме от общинския бюджет да се покриват загуби от стопанска 
дейност. От кой параграф ще се изплащат тези разходи,функция 
“Образование”дейност”Общообразователни училища”. Значи покриваме загубите от 
линиите под формата на субсидия е най-точния и законен вариант. Не са малко тези 
пари за октомври,ноември и декември,които се явяват нови,допълнителни разходи. 
Не можем да натоварваме функция “Образование”.Ако с 1875 лв.натоварваме 
параграф 4300, то нека да бъде упоменато и всичко да е чисто.Да се промени текста 
за проект за решение,да не бъде във вида, в който е. 
инж.Д.Млъзев- Според закона за Народната просвета общината е задължена да 
осигурява образованието на децата. За да осигурим обучението на пътуващите деца 
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от първи до осми клас на територията на общината трябва да се изплаща от 
бюджета на общината разликата в стойността на абонаментните карти, след 
приспадането на стойността по чл.20 от Наредбата.Министерството на финансите 
наблюдава дали се изплащат средства по параграф 4300. Ако това не го правим,то 
министерството ще намали средствата,заложени там. Разчетите ще бъдат 
покрити.Имам достатъчно доверие в управителя на “Елена-Автотранспорт”, за което 
не вярвам да има злоупотреби при отчитането на пътникопотока. 
С.Кънчев- Не се съмнявам в отчетността на пътниците.Никой не е против децата да 
се учат.Несъгласен съм с материалите за проект за решение.,то е голо. Не се 
съмнявам за формирането на себестойността в “Елена-Автотранспорт”. Вчера в 
комисията попитахме за справката,която сега е тук от “Елена-Автотранспорт”,но тя 
ме затруднява.От вида,в който се предлага проекта за решение да се плаща не става 
ясно откъде ще става това,да се даде някаква  яснота и в този вид на проекта за 
решение да се приема съм против.Предлагам разглеждането на този въпрос да 
отложим за следващото заседание на Общински съвет. 
Ив.Дренчев- Автобуса за учениците сутрин идва много рано в Буйновци, а вечер 
тръгва късно от Елена. Това е голямо неудобство. 
д-р Д.Лаловска- Зададеният въпрос е във връзка с транспортната схема,но тук е 
управителя на “Елена Автотранспорт”, който ще го има в предвид. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Д.Лаловска подложи на гласуване 
предложението на г-н С.Топалов за промяна на текста за проект за решение и на г-н 
С.Кънчев за отлагане разглеждането на предложението за следващото заседание на 
ОбС: 
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” -2, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -1. Приема се. 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №153/16.11.2000г. .           
   

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 139/02.10.2000 г. за 
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 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
 Отлага разглеждането на промяна на Решение 

№139/02.10.2000 г. за 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 за следващото заседание на Общински съвет. 

 
 ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
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предложението за промяна на разписание за движение на автобусите по 
вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от общинската транспортна схема, 
съгласно Решение №65/31.03.2000 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Д.Млъзев- Налага се внасянето и разглеждането на това 
предложение.Замерванията, които бяха направени по време на финансовата 
ревизия се установи,че фактическите дължини на вътрешноградските линии не 
съответстват на посочените . В колона “4” от приложената справка са реалните 
автоспирки на маршрутите.Предлагам да приемем предложението. 
Ив.Бояджиев-Да разискваме въпроса, зададен от Иван Дренчев,тъй като съм до 
Автогарата и виждам, как след училище, докато стане време автобуса да тръгва 
децата играят по 2-3 часа навън. Все пак е зимен период. 
инж.Ив.Маринов-Разбирам,но това е предмет на друго заседание. 
Ив.Дренчев- Сега да се вземат мерки, защото утре хората ще ме питат какво сме 
решили. 
д-р Д.Лаловска-По въпроса на Иван Дренчев, тук са зам.кмета и управителя на 
“Елена-Автотранспорт”, които ще се заемат с уточняването на проблема. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
промяна на разписание за движение на автобусите по вътрешноградските автобусни 
линии на гр.Елена от общинската транспортна схема, съгласно Решение 
№65/31.03.2000 г. 
“ЗА”-12,”ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №154/16.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО:Промяна на разписание за движение на автобусите 
по вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от 
общинската транспортна схема,съгласно Решение №65 от 
31.03.2000 г. 
 

  На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.29, ал.1 и 3 от 
Наредба №33/03.11.1999 г. на Министъра на транспорт и чл.9, ал.1 от Наредбата за 
управление на средствата за субсидии за вътрешноградските и междуселищните 
пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони в страната 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
  1.Променя разписание за движение на автобусите по 
вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от общинската транспортна 
схема,съгласно Приложение №1, считано от 31.03.2000 г. 
 
 ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за промяна в план-сметката на общински екологичен фонд. 
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 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
М.Брешкова -Председател на “ПК” Селищно изграждане”- ПК разгледа на свое 
заседание,проведено на 16.11.2000 г. предложението за промяна в план-сметката на 
общинския екологичен фонд и го подкрепя. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно промяна в план-сметката на общински екологичен фонд: 
“ЗА”- 12,”ПРОТИВ”- няма,” ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е №155/16.11.2000 г. 
 
ОТНОСНО:Промяна в план-сметката на общински екологичен 
фонд 

  На основание чл.27 от Наредбата за набиране,разходване и контрол на 
средствата по фондовете за опазване на околната среда,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
  1. Променя годишната приходно-разходна сметка на Общинския фонд 
за опазване на околната среда,съгласно Приложение №1. 
 
 
 ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев,който запозна присъстващите с 
предложението за допълнение към Решение №134/25.08.2000 г. на Общински съвет-
Елена за обявяване на спечелил преговорите с потенциален купувач на незавършен 
обект на строителство- Автомивка,обособена част от “Елена-Автотранспорт” ЕООД. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за мнения по внесеното 
предложение. 
П.Ваков- Секретар на ПК”Икономическо развитие” - Комисията разгледа на свое 
заседание,проведено на 15.11.2000 г. предложението за допълнение към Решение 
№134/25.08.2000 г., като го подкрепя. 
С.Кънчев -Предлагам в т.2 от проекта за решение да се добави “… и в Общински 
съвет…”Практика стана да  не се доглеждат  внасяните предложения за разглеждане 
в ОбС, за което моля да се обърне внимание. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
допълнение към т.2 от проекта за решение -“… и в Общински съвет…”: 
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение 
относно допълнение на Решение №134/25.08.2000 г. на Общински съвет - Елена за 
обявяване на спечелил преговорите с  потенциален купувач на незавършен обект на 
строителство-Автомивка, обособена част от “Елена-Автотранспорт”ЕООД с така 
направеното предложение за допълнение: 
“ЗА” -12,”ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е №156/16.11.2000 г. 
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  ОТНОСНО:Допълнение към Решение №134/25.08.2000 г. на 
Общински  съвет-Елена за обявяване на спечелил преговорите с 
потенциален купувач на незавършен обект на строителството-
Автомивка,обособена част от “Елена-Автотранспорт”ЕООД 
  На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
 

  Допълва Решение № 134/25.08.2000 г.,както следва: 
  1.В т.3 от решението се прибавя-“…които да бъдат изразходвани 
приоритетно за инвестиционни цели,в т.ч. и основен ремонт”. 
  2.Създава т.4- “Задължава управителя на дружеството след усвояване 
на средствата да представи в Общински съвет-Елена и общината отчет за тяхното 
изразходване”. 
  3.Създава т.5- “Отчитането на средствата да се извърши по параграф 
50-04 от ЕБК - Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”. 
 
   

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна 
присъстващите с предложението на г-н Петър Ваков за промяна на Решение 
№56/23.03.2000 г. във връзка със заплащането на командировъчни на социалния 
работник при Домашен социален патронаж гр.Елена. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Д.Млъзев- Само за пътните ли разходи става въпрос. 
П.Ваков-Само за  пътните разходи на социалния работник. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението  за промяна в Решение №56/23.03.2000 г.във връзка със 
заплащането на командировъчни на социалния работник при Домашен социален 
патронаж гр.Елена: 
“ЗА”-11,”ПРОТИВ”-няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма.Приема се. 
 Г-н Петър Ваков не взе участие в проведеното гласуване в качеството си на 
управител на Домашен социален патронаж-Елена. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №157/16.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО:Промяна в Решение №56/23.03.2000 г. във връзка 
със заплащането на командировъчни на социалния работник 
при Домашен социален патронаж 

  На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р Е Ш И : 

 
1.В т.9 на Решение №56/23.03.2000 г. на Общински съвет-Елена към т.9.1. да 

се добави следния текст : “на социалния работник при Домашен социален патронаж 
гр.Елена за посещение на абонатите на територията на общината,считано от 
15.10.2000 г. да се изплащат пътните разноски,съгласно Наредбата за 
командировъчни,след представяне на билетите за пътуване. 
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  След изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 18.00 часа. 
 
     
 
 
 
 

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


