
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 
 

№ 19 
 

 Днес 30.11.2000 г. от 16.00 часа в зала 211 на общинска администрация 
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В заседанието участие 
взеха 14 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 приемане на актуализирана 
приватизационна оценка, правен  анализ, информационен меморандум на 
“Текстил” ЕООД и вземане на решение за продажба на 80 % от капитала му 
чрез преговори с потенциални купувачи. 
       Вн.:Кмета на общината 
  2.Предложение относно приемане на програма с мерки за 
спазване на бюджетната дисциплина, икономично разходване на бюджетни 
средства и намаляване размера на неразплатените разходи до края на 2000г. 
       Вн.:Кмета на общината 
  3.Предложение относно определяне на средни месечни брутни 
работни заплати за работещите в бюджетната сфера в община Елена от 
01.10.2000 г.  и утвърждаване на допълнителни  средства за работна заплата. 
       Вн.:Кмета на общината 
  4.Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на 
община Елена за отпускане на безлихвен заем на Министерство на финансите 
за 2000 г. 
       Вн.:Кмета на общината    
  5.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 
  6.Доклад на комисията по чл.4, ал.1 от Наредба №27/1994 г. за 
съдебните заседатели и определяне броя на кандидатите, които ще бъдат 
предложени за съдебни заседатели. 
       Вн.:Комисията 
  7.Предложение относно прекратяване пълномощията на 
представителя на община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и избор 
на нов представител. 
       Вн.:Председателя на ОбС 
  8.Предложение относно приемане на” Първо четене” на нова 
Наредба за концесиите. 
       Вн.:Кмета на общината 
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  9.Предложение относно дарение, получено в община Елена от 
община Волфсбах, Австрия. 
       Вн.:Кмета на общината 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстваха 13 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за 
дневен ред, като направи предложение за нова т.10.Предложение относно 
продължаване срока на Договор №961 /14.12.1999 г. за управление на 
“Текстил” ЕООД и нова т.11. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне 
на ДМА от общинско дружество. 
 Дадена бе думата за мнения по предложеният Проект за дневен ред. 
 Председателят на ПК “Законност и обществен ред” Йордан Раднев 
направи предложение за нова т.12.Предложение относно промяна на Решение 
№71/31.03.2000 г. на Общински съвет-Елена, въз основа на писмо 
№28/14.08.2000 г. на РК на БЧК гр.В.Търново. 
С.Кънчев- Искам да взема отношение по предложеният Проект за дневен ред. 
Тръгваме отзад напред. Допълнителни точки не е целесъобразно да влизат в 
заседанието.Предлагам двете точки за “Текстил” ЕООД и БЧК да не ги 
разглеждаме, тъй като не са внасяни в постоянните комисии. Да не 
прибързваме.  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска разясни на 
присъстващите необходимостта от внасяне и разглеждане на новите т.10 и 12. 
 Други мнения по Проекта за дневен ред не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението за нова т.10. Предложение относно продължаване срока на 
Договор № 961/14.12.1999 г. за управление на “Текстил” ЕООД: 
“ЗА” -7, “ПРОТИВ”- 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет  подложи на гласуване 
предложението за нова т.11. Предложение относно безвъзмездно 
прехвърляне на ДМА от общинско дружество: 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението за нова т.12. Предложение относно промяна на Решение 
№71/31.03.2000 г. на Общински съвет-Елена въз основа на писмо 
№28/14.08.2000 г. на РК на БЧК гр.В.Търново: 
“ЗА” - 9, “ПРОТИВ” - 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 2. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване Проекта за дневен ред с така направените предложения за нови 
точки 10, 11 и 12 : 
“ЗА” - 10, “ПРОТИВ “- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 2. Приема се . 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  : 
  1.Предложение относно приемане на актуализирана 
приватизационна оценка, правен анализ, информационен меморандум на 
“Текстил” ЕООД и вземане на решение за продажба на 80 % от капитала му 
чрез преговори с потенциални купувачи. 
       Вн.:Кмета на общината 
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  2.Предложение относно приемане на програма с мерки за 
спазване на бюджетната дисциплина, икономично разходване на бюджетни 
средства и намаляване размера на неразплатените разходи до края на 2000г. 
       Вн.:Кмета на общината 
  3.Предложение относно определяне на средни месечни брутни 
работни заплати за работещите в бюджетната сфера в община Елена от 
01.10.2000г.  и утвърждаване на допълнителни средства за работна заплата.  
       Вн.:Кмета на общината 
  4.Предложение относно даване съгласие  за кандидатстване на 
община Елена за отпускане на безлихвен заем на Министерство на финансите 
за 2000 г. 
       Вн.:Кмета на общината 
  5.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 
  6.Доклад на комисията по чл.4, ал.1 от Наредба №27/1994 г. за 
съдебните заседатели и определяне броя на кандидатите, които ще бъдат 
предложени за съдебни заседатели. 
       Вн.:Комисията 
  7.Предложение относно прекратяване пълномощията на 
представителя на община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и избор 
на нов представител. 
       Вн.:Председателя на ОбС 
  8.Предложение относно приемане на “Първо четене” на нова 
Наредба за концесиите. 
       Вн.:Кмета на общината 
  9.Предложение относно дарение, получено в община Елена от 
община Волфсбах, Австрия. 
       Вн.:Кмета на общината 

10.Предложение относно продължаване срока на Договор 
№961/14.12.1999 г. за управление на “Текстил” ЕООД. 

      Вн.:Кмета на общината 
11.Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на ДМА от 

общинско дружество. 
      Вн.:Кмета на общината 
12.Предложение относно промяна на Решение №71/31.03.2000г. 

на Общински съвет -Елена въз основа на писмо №28/14.08.2000 г. на РК на 
БЧК гр.В.Търново. 

      Вн.:ПК “ЗОР” 
 
 ПО ПЪРВА 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 актуализирана приватизационна оценка, 
правен анализ, информационен меморандум на “Текстил” ЕООД и вземане на 
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решение за продажба на 80 % от капитала му чрез преговори с потенциални 
купувачи. 
 В залата влезе общинският съветник Хасан Хасанов. 
 В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Й.Раднев- Председател на ПК “ЗОР” - ПК разгледа на свое заседание, 
проведено на 29.11.2000 г. предложението относно приемане на 
актуализирана приватизационна оценка, правен анализ, информационен 
меморандум на “Текстил” ЕООД и вземане на решение за продажба на 80% от 
капитала му чрез потенциални купувачи, като  го подкрепя и      предлага: 
  -в т.7 от предложението депозитът за участие в преговорите да е 
в размер на 20 000 лева; 
  -като т.11 в предложението да бъде записано : Утвърждава 
комисия за водене на преговорите с потенциални купувачи от 7 члена:4 
служители от общинска администрация и 3 общински съветника: 
  Йордан Раднев, Сашо Топалов и Петър Ваков; 
  -т.11 от предложението да стане т.12, без да бъде вписано “… да 
води преговорите…” 
инж.Ив.Генов- Председател на ПК “ИР” -ПК разгледа предложението относно 
приемане на актуализирана приватизационна оценка, правен анализ, 
информационен меморандум на “Текстил”ЕООД и вземане на решение за 
продажба на 80% от капитала му през преговори с потенциални купувачи на 
свое заседание, като го подкрепя и  предлага:  
  -към т.3.1. да се направи корекция за безусловно поемане и 
изплащане на финансовите задължения на дружеството, като задълженията 
към общината да се изплатят “… за срок от 6 месеца”. Г-н Сашо Топалов 
предложи в комисията към сумата от 293 600 лева да се включат 
задълженията на дружеството до финализиране на сделката. ПК предлага да 
се състави комисия за водене на преговорите, като нашето предложение беше 
за 2 общински съветника. В такъв случай ще подкрепим предложението на ПК 
“ЗОР”за 3 общински съветника  да бъдат избрани в комисията за водене на 
преговорите с потенциалните купувачи. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на 
присъстващия в залата управител на “Текстил”ЕООД инж.Петър Петров: 
инж.П.Петров- Бяха проведени разговори с кандидата,проявил интерес към 
“Текстил” ЕООД.Това, от което се интересуваше му бе предоставено, 
направен бе оглед на предприятието и по-нататък остава да върви 
процедурата. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението по т.7 от 
проекта за решение депозитът за участие в преговорите да е в размер на   20 
000 лева: 
 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -няма. Приема се. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване  като т.11 в проекта за 
решение предложението - Утвърждава комисия за водене на преговорите с 
потенциални купувачи от 7 члена: 
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  - 4 служители от общинска администрация и 3 общински 
съветника- Йордан Раднев, Сашо Топалов и Петър Ваков: 
 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” -няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -1. Приема се. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението -т.11 от 
проекта за решение да стане т.12, без да бъде вписано “…да води 
преговорите…” : 
 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ “- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Приема се. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението към т.3.1 
да се направи корекция  “…за срок от 6 месеца.”: 
 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” - 1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на ОбС не подложи на гласуване предложението  на 
С.Топалов относно към сумата от 293 600 лева да се включат задълженията 
на дружеството до финализиране на сделката, тъй като същото е упоменато в 
т.3.1 на проекта  за решение. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за приемане на актуализирана приватизационна оценка, 
правен анализ, информационен меморандум на “Текстил” ЕООД и вземане на 
решение за продажба на 80 % от капитала му чрез преговори с потенциални 
купувачи с така направените предложения за изменения и допълнения : 
 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ “- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №158/30.11.2000 г. 
ОТНОСНО: Приемане на актуализирана оценка, правен 
анализ, информационен меморандум на “Текстил” ЕООД и 
вземане решение за продажба на 80 % от капитала му 
чрез преговори с потенциални купувачи 

 
   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, чл.25, ал.2, т.3 от 
ЗППДОбП и чл.3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при 
облекчени условия на дялове и акции- собственост на държавата и общините 
и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата, във  
връзка с Решение №119/18.07.2000 г. на Общински съвет-Елена, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 
   1.Приема актуализирана приватизационна оценка, правен анализ 
и информационен меморандум на “Текстил” ЕООД. 
   2.Да се извърши продажба на 11 875 дяла, представляващи 80% 
от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена, чрез преговори с потенциални 
купувачи. 
   3.Потенциалните купувачи да представят предложение с 
посочени условия при следните приоритети: 
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   3.1.Безусловно поемане и изплащане на финансовите 
задължения на дружеството към момента на сключване на сделката, като 
задълженията към община Елена да се изплатят за срок от шест/6/ месеца. 
   3.2.Бизнес-програма за развитие на дружеството за период, не 
по-малък от три/3/ години от датата на прехвърляне на собствеността на 
дяловете с показатели, включващи се в договора за приватизационна 
продажба, като задължение за купувача, както следва : 
   3.2.1.Програма за трудова заетост с поето задължение за броя на 
работните места за всяка година от срока по 3.2. 
   3.2.2.Инвестиционен план с поето задължение за извършване на 
инвестиции за всяка година от срока по 3.2 с посочване на размера и 
предназначението им. 
   3.2.3.Поемане на задължение за недопускане на дейности, 
водещи до влошаване на екологичното състояние в региона. 
   3.3.Предложение за цена. 
   4.Общи условия за преговорите с потенциални купувачи: 
   4.1.Представяне на декларация по § 9 от ЗППДОбП. 
   4.2.Представяне на декларация за оглед на предприятието и 
декларация, че участникът е запознат с финансовото състояние на 
дружеството. 
   5.Документацията за участие в преговорите се закупува в стая 
310 на община Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 срещу 200 лева в 
срок до 20 календарни дни от обнародване на решението в “Държавен 
вестник”. 
   6.Предложенията за участие в преговорите се подават в 
деловодството на община Елена, стая 204 в срок от 28 календарни дни от 
обнародване на решението в “Държавен вестник”. 
   7.Депозитът за участие в преговорите е в размер на 20 000 лева 
и се превежда по банкова сметка на общината, банков код 80070831, сметка 
5000103034 при банка “Хеброс” АД-клон Елена. 
   8.Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден 
до края на срока за приемане на предложенията на участниците, след 
представяне на документ за закупена документация. 
   9.Участникът, определен за купувач закупува дяловете, 
неизкупени от лицата по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП по постигнати в преговорите 
цена и условия. 

10.Датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” да 
се счита за начална дата за продажба на 20 % от капитала на дружеството  
при облекчени условия на лицата по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП. Заявленията за 
участие в придобиването на общ дял при облекчени условия се подават в 
сградата на дружеството в срок от 3 месеца от датата на обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

11.Утвърждава комисия за водене на преговорите: 
• трима служители от общинската администрация и 
юрист, назначени със заповед на кмета;    

• трима общински съветника - Йордан Раднев, Сашо 
Топалов и Петър Ваков. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината, който запозна присъстващите с предложението относно приемане 
на програма с мерки за спазване на бюджетната дисциплина, икономично 
разходване на бюджетни средства и намаляване размера на неразплатените 
разходи до края на 2000 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов- Председател на ПК “ИР” -   ПК  разгледа на свое     заседание,  
проведено на 29.11.2000 г. предложението относно приемане на програма с 
мерки за спазване на бюджетната дисциплина, икономично разходване на 
бюджетни средства и намаляване размера на неразплатените разходи до края 
на 2000 г., като я подкрепя. 
инж.Г.Аргиров- В проекта за решение да отпадне “Одобрява…” След като 
приема ОбС програмата, значи я одобрява. Означава ли, че няма  да бъде 
извършен ремонт на уличната настилка след ремонтните работи на “В и К”. 
инж.Д.Млъзев- Няма да се извинявам с бюджетните средства, но са изпратени 
писма до “В и К” за възстановяване на уличното платно след приключване на 
ремонтните работи. 
С.Топалов- Нормално е за една община да изпитва трудности в края на 
годината.Съгласен съм с мерките, които са включени в програмата. Лично аз 
не приемам мотива “Във връзка с т.3 от Решение на Народното събрание на 
РБ”. По бюджета за пътищата,изчерпани ли са кредитите. Аз ще гласувам 
безусловно, но нещата трябва да ги оглеждаме,защото са смущаващи. Знам, 
че е много трудно да се приемат мерки по по-подходящ начин. 
П.Ваков- Клаузите не могат да са целогодишни.Например да не се купува 
работно облекло. Правим ли икономии си пречим на работата, за което не съм 
съгласен. 
Кр.Николов- Да се затапят общинските чешми.Това е прекалена мярка. Ще 
бъде обратен ефекта в обществеността. 
С.Кънчев - Кой го е писал това,защото забележката ми е съвсем колегиална. 
Седмично отпускане на тебешир и хлорна вар. Тук има неща , които не са за 
Общинския съвет. Да затапим чешмите, които са обществени не е логично. Не 
трябва за родителите-спонсори да го упоменаваме тук , в програмата. Първо 
да видим къде се нарушава финансовата дисциплина, кой я 
нарушава.Програмата да бъде подготвена както трябва и да се внесе във вид, 
който да свърши работа. Предлагам да отложим разглеждането на програмата 
до нейното преработване, след което да бъде внесена на заседание на 
Общински съвет. 
Й.Раднев- Докато я приемем ще изтече годината. Предлагам сега да я 
приемем. 
С.Топалов- Разсъждавам като колективен орган. Нека да я приемем. Слаба е 
програмата, но е необходима. Може би и ние сме виновни в Икономическата 
комисия, че не я доогледахме. Предлагам да я приемем. 
С.Кънчев - Оттеглям предложението си за преработване на програмата. 
 Други мнения по внесеното предложение  не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване  приложението за 
приемане на програма с мерки за спазване на бюджетната дисциплина, 
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икономично разходване на бюджетни средства и намаляване размера на 
неразплатените разходи до края на 2000 г. 
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 2 . Приема се. 
 След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА  взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №159/30.11.2000г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на програма с мерки за спазване на 
бюджетната дисциплина, икономично разходване на 
бюджетни средства и намаляване размера на 
неразплатените разходи до края на 2000г. 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.6 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.19, 20 и 22 от ЗОБ  и т.3 от Решението на Народното събрание на РБ, 
публикувано в ДВ бр. 90/03.11.2000 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

     1.Приема програма с мерки за спазване на бюджетната дисциплина, 
включително и от разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен, 
както и за намаляване размера на неразплатените разходи до края на 2000 г. 
             

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  относно определяне на средни месечни брутни работни 
заплати за работещите в бюджетната сфера в община Елена от 01.10.2000 г. 
и утвърждаване на допълнителни средства за работна заплата 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов - Председател на ПК” ИР”- Комисията подкрепя предложението 
относно определяне на средни месечни  брутни работни заплати за 
работещите в бюджетната сфера в община Елена от 01.10.2000 г. и 
утвърждаване на допълнителни средства за работна заплата, което разгледа 
на свое заседание, проведено на 29.11.2000 г. 
Кр.Николов- Не съм съгласен с определянето на средната месечна работна 
заплата на едно лице в Поземлена комисия -251 лева, а  педагогически 
персонал да получава 221 лева. Статута на един педагог е много по-важен, 
отколкото на служител. Моите уважения към работещите в Поземлена 
комисия, имам съученици там, но това е моето мнение по внесеното 
предложение. 
инж.Д.Млъзев  - По принцип съм съгласен, че в образованието заплатите не 
са такива, каквито искаме да бъдат. През 2002 г. ПК ще излезе. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за определяне на средни месечни брутни работни заплати за 
работещите в бюджетната сфера в община Елена от 01.10.2000 г. и 
утвърждаване на допълнителни средства за работна заплата: 
“ЗА” -14, “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  №160/30.11.2000г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на средни месечни брутни работни 
заплати за работещите в бюджетната сфера в община 
Елена от 01.10.2000 г. и утвърждаване на допълнителни 
средства за работна заплата 

   
  На основание чл.21, ал.1, т.2 от   ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 
и ал.3 от ПМС №25/2000 г., изменено и допълнено с ПМС №224/27.10. 2000 
г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш  И   : 
  1.Определя средна месечна брутна работна заплата на едно лице 
за общинска администрация от 01.06.2000 г. в размер на 221.30 лева, във 
връзка с прилагане на Закона за държавния служител. 
  2.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно 
лице за   работещите в   общинска   администрация и     звената към  нея  от 
 
 
 01.10.2000 г. и утвърждава допълнителни средства за работна заплата за 
2000г.,както следва: 
 
Функция,дейност              Средна брутна  Допълнителни 
       РЗ в лева от  средства за РЗ 

01.10.2000 г.  от 01.10.2000 г. 
1.Общинска администрация          243.43          5033 лв. 
2.Б К С             179.02            363 лв. 
3.Поземлена комисия           251.66            480 лв. 
 
   

3.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице по 
дейности, в рамките на определените от отрасловите министерства и 
диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 
01.10.2000 г., както следва: 
Функция,дейност    Средна брутна  Допълнителни 
      РЗ в лева  средства за РЗ 
      от 01.10.2000 г.  от 01.10.2000 
г. 
Образование     193.68   4218 лв. 
в т.ч.педагогически персонал   221.70   х 

непедагогически персонал  124.98   х 
1.  Общообразователни училища  198.00   х 
2.  ЦДГ     178.10   х 
3.  Общежития    190.00   х 
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4.  Други дейности за децата   190.70   х 
5.   Др.дейности по образованието  203.00   х 
Здравеопазване    166.00   6092 лв. 
1.Общинска болница    172.06.   5524 лв. 
2.Детска ясла     134.75    423 
3.Др.дейности по здравеопазване  132.94    145 
Служби за социално подпомагане  156.67   2665 
1.ОССП     198.52   х 
2.ДДМУИ с.Илаков рът    149.42   х 
3.ДСП      137.00   х 
Култура     156.00    595 
1.Библиотека     147.68   х 
2.Музей     161.32   х 
3.Др.дейности по културата   154.06   х 
 
 ПО ЧЕТВЪРТА 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 даване съгласие за кандидатстване на община Елена за 
отпускане на безлихвен заем от Министерство на финансите за 2000 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Д.Млъзев- Явяването на недостиг на средства са от различен характер, 
затова искам Вашето съгласие за кандидатстване на община Елена за 
безлихвен заем- незпълнението на собствените приходи в частта им 
“данъчни”,увеличаване цените на горивата , както и на някои стоки и услуги. 
Трябва да се изплатят задължителните 50% от изплащаните суми за социално 
подпомагане.  
инж.Ив.Генов- Председател на ПК “Икономическо развитие” - Комисията 
разгледа на свое заседание, проведено на 29.11.2000 г. предложението 
относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена за отпускане на 
безлихвен заем от Министерство на финансите за 2000 г. и гласувахме - 3- 
“за”, 1- “против”. 
Кр.Николов- Не ми стана ясно после от къде ще се покрие заема,макар и 
безлихвен. 
инж.Д.Млъзев- От приходите от бюджета за 2001 г. 
Кр.Николов- Следващата година няма да е по-лека от  тази. Не искам да 
гласувам, за да не Ви натопя от финансова гледна точка. 
С.Топалов- Аз съм човека от ПК”Икономическо развитие”,който гласува 
“против” това предложение. Не приемам като причина 67.4 % към 
31.10.2000г. неизпълнение на собствените приходи и динамиката на горивата. 
Безпаричие да.Защо не са изплатени социалните помощи,защо се стигна 
дотук и да се иска заем. Нека предложението да е конкретно и мотивирано и 
ще гласувам. Точки 1 и 2  си противоречат. Приема се заем за конкретен 
размер. Аз няма да гласуват за това предложение. 
С.Кънчев- Уважаеми колеги, притеснен съм от увеличаване броя на 
безработните в общината. Няма данъчни приходи в общината, което е 
постоянно явление и то ще продължи. Не работи икономиката на града. ДОО 
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е голямо перо. Съгласен съм за кредит, но от къде ще се връща, не е 
фиксирана точната сума. Новият бюджет да почнем да го ядем на зелено, та 
макар  и безлихвен да е заема. Да не пререшаваме решения. Виждам, че 
общината буксува и не можем да се разплащаме. Тези 50% за социално 
подпомагане требва да се изплатят. Проекта за решение не е издържан и 
предлагам да отпадне. 
д-р Д.Лаловска - Няма нищо лошо г-н Кънчев в това, че решенията се налага 
понякога да се коригират а не да се вземат незаконосъобразно, както беше в 
предишния Общински съвет. 
инж.Д.Млъзев- Изоставаме в покриването на задължителните за 2000 г. 50% 
от изплащаните суми за социално подпомагане според ЗДБРБ, чл.13, ал.1 и 
затова искаме заем. Не съм съгласен, че ще ядем бюджета на зелено. Редовно 
се изплащат помощите по УНР и на инвалидите.Месечните помощи по ППЗСП 
се  начисляват редовно и до септември са 379 454 лева, от които до момента 
са изплатени 263 000 лева. Ако погледнем за 1999 г. за същия период са били 
начислени месечните помощи едва до м.март и изплатени 116 469 лева. 
П.Ваков- Не може ли допълнително да се фиксира заема в проекта за 
решение. 
инж.Д.Млъзев - Не е законосъобразно. 
С.Топалов- Ако трябва да помогнем да помогнем, но да не рискуваме 
излишно. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за отпадане на проекта за решение: 
“ЗА” - 6, “ПРОТИВ” - 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ 2. Не се приема. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване цялостният 
текст на предложението относно даване съгласие за кандидатстване на 
община Елена за отпускане на безлихвен заем от Министерство на финансите 
за 2000 г. : 
“ЗА” - 8, “ПРОТИВ”- 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ 3 . Не се приема. 
 От залата излязоха общинските съветници Слави Славов ,Сашо Топалов 
и Симеон Кънчев. В залата присъстват 11 общински съветника. 
 
 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 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. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Ив.Бояджиев- Трябва да се вземат мерки за учениците, които стоят по три 
часа на Автогарата, докато им дойде автобуса. Инж.Брунков да им осигури 
стая, където да могат да се занимават, а не да си губят времето по студа. 
Зимен период е това. Придружителите им да бъдат педагогически лица. 
инж.Д.Млъзев-  Придружителят за Дрента е педагогическо лице. Има ли 
възможност  на Автогарата да се осигури такова помещение, за да не мръзнат 
децата. Ако може г-н Брунков да отговори. 
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 В залата влязоха общинските съветници Сашо Топалов и Симеон 
Кънчев. В залата присъстват 13 общински съветника. 
д-р Д.Лаловска - Може ли да се осигури такова помещение на Автогара-Елена. 
инж.Ил.Брунков- управител на “ Елена-Автотранспорт” ЕООД - Въпросът ми е 
обратен. Ако в училището може да се осигури такова помещение е добре, 
защото в Автогарата няма. Чакалнята е студена и е неподходяща за такава 
цел. 
Кр.Николов - Ще подкрепя това решение, въпреки че си нарушавам 
принципите. За новата бюджетна година да се преразгледа този въпрос за 
транспорта. При тази динамика в растежа на горивата и долара е трудно, 
виждам го. За следващата година въпроса да е решен относно осигуряване 
средства за транспорта. 
 От залата излезе общинският съветник Петър Ваков. В залата 
присъстват 12 общински съветника. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението   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. 
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -1. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА 
взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 161/30.11.2000 г. 
 

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 

 
  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  :  
  Раздел I  от Решение № 139/02.10.2000 г. да се промени в 
следния вид: 
  I Считано от 15.09.2000 г. от бюджета на общината, функция 
“Образование”, дейност “Общообразователни училища” да се изплаща: 
  1.Разликата до себестойността на съответните курсове след 
приспадане на стойността на абонаментните карти за пътуване по 
междуселищния и вътрешноградски автомобилен транспорт на   територията  
 на общината, на учащи се от първи до осми клас, издадени на основание 
чл.20 и чл.39 от “Наредба за компенсиране безплатните и по намалени цени 
пътувания на някои категории граждани в железопътния, автомобилния и 
водния транспорт в страната” и постъпилите средства от ежедневния 
пътникопоток, след представяне на ежемесечна справка от ръководителя на 
“Елена-Автотранспорт” ЕООД, както следва: 
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Направление :Дрента-Тодювци-Елена и обратно 
Направление:Бойковци-Каменари-Палици-Давери-Беброво и 
обратно 

  2.Разликата в стойността на абонаментните карти за пътуване по 
междуселищния и вътрешноградски автомобилен транспорт на територията 
на общината след приспадане на стойността по чл.20 и чл.39 от “ Наредба за 
компенсиране безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории 
граждани в железопътния, автомобилния и водния транспорт в страната”, 
както следва: 

Направление :Буйновци-Мийковци-Илаков рът-Руховци-Елена и 
обратно 

 
 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 
на комисията по чл.4, ал.1 от Наредба №27/94 г, избрана с Решение № 
145/16.11.2000 г. на Общински съвет-Елена за предложение за съдебни 
заседатели. 
 Инж.Георги Аргиров запозна присъстващите с доклада на комисията от 
29.11.2000 г. и зачете предложените кандидати за съдебни заседатели към 
Районен съд гр.Елена. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за мнения по внесеното 
предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет  подложи на гласуване 
предложените кандидати от комисията за съдебни заседатели: 
 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 

 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №162/30.11.2000 г. 
 
  ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели 
 
  На основание чл.4 , ал.1 от Наредба №27 на Министерство на 
правосъдието, Решение № 145/16.11.2000 г. на Общински съвет-Елена, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
  1.Предлага броя на кандидат-съдебните заседатели да бъде 
17/15+2 доп./. 
  2.Общински съвет-Елена предлага на Окръжен съд гр.В.Търново 
за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена следните лица: 
   
  1.Анета Илиева Ламбурова 

2.Петър Цончев Йорданов 
3.Иванка Кръстева Ганчева 
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4.Славка Йорданова Минчева 
5.Николай Христов Радославов  
6.Сава Христов Савов 
7.Николай Димитров Минчев 
8.Кинка Христова Въчкова 
9.Иван Стоянов Кожухаров 

 10.Ангел Василев Ангелов 
 11.Богдана Симеонова Пеева 
 12.Мария Иванова Петкова 
 13.Николинка Славова Димитрова 
 14.Диана Иванова Раднева 

        15.Красимира Петрова Минчева 
        16.Зехра Халилова Салиева 
        17.Милка Боянова Боева 
 
 ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска  запозна 
присъстващите с предложението относно прекратяване пълномощията на 
представителя на община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и избор 
на нов представител. 
 В залата влезе общинският съветник Петър Ваков и излезе общинският 
съветник инж.Георги Аргиров. В залата присъстват 12 общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения  по внесеното предложение. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”- Комисията 
разгледа на свое заседание, проведено на 29.11.2000 г. предложението 
относно прекратяване пълномощията на представителя на община Елена в 
дружество “Еленски балкан”ООД и избор на нов представител, като го 
подкрепя. 
С.Кънчев- Подкрепям предложението.На следващото заседание нека да бъдем 
информирани за дейността и финансовото състояние на дружеството.  

От залата излезе общинският съветник Иван Бояджиев. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 

предложението относно прекратяване пълномощията на представителя на 
община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и избор на нов 
представител: 
“ЗА” -11, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №163/30.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на представителя 
на община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и 
избор на нов представител 

  На основание чл.21, ал.9 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 
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Р  Е  Ш  И  :  
  1.Прекратява пълномощията на Сашо Петков Топалов като 
представител на община Елена в Общото събрание на съдружниците на 
“Еленски балкан” ООД. 
  2.Избира за представител на община Елена в Общото събрание 
на съдружниците на “Еленски балкан” ООД инж.Дилян Стефанов Млъзев, 
кмет на община Елена. 
 
 ПО ОСМА 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 “Първо четене” на нова Наредба за 
концесиите. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Й.Раднев - Председател на ПК “Законност и обществен ред” - Комисията 
разгледа на свое заседание предложението  за приемане на “Първо четене” 
на нова Наредба за концесиите и го подкрепя. 
С.Топалов- Предлагам да я разгледаме в ПК “Икономическо развитие” и в 
писмен вид да си дадем предложенията за корекции и допълнения. 
 В залата влезе общинският съветник инж.Георги Аргиров. Общинските 
съветници са 12.  
С.Кънчев - Да не се повтарям, но в последния момент се внася проекта на 
нова Наредба за концесиите. 
д-р Д.Лаловска- Ще имате възможност на второ четене да направите 
предложения за корекции и допълнения. 
 В залата влезе общинският съветник Иван Бояджиев. Общинските 
съветници са 13. 
С.Топалов - Моля Ви колеги, да не нарушаваме дисциплината. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване на “Първо четене” на нова Наредба за концесиите: 
“ЗА” -13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 164/30.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” на нова Наредба 
за концесиите 

  На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.44, ал.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Елена и Общинската 
администрация ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  :  
 

1.  Приема на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” Наредба за концесиите. 
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 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно 
дарение, получено в община Елена от община Волфсбах,  Австрия. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов- Председател на ПК “Икономическо развитие” - ПК разгледа на 
свое заседание, проведено на 29.11.2000 г. предложението за дарение, 
получено в община Елена от община Волфсбах, Австрия и го подкрепя. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред” - Комисията 
разгледа на свое заседание, проведено на 29.11.2000 г. предложението 
относно дарение, получено в община Елена от община Волфсбах, Австрия и го 
подкрепя. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението относно дарение, получено в община Елена от община 
Волфсбах, Австрия: 
“ЗА”- 13, “ПРОТИВ “ - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “-няма. Приема се. 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 165/30.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Дарение, получено в община Елена от община 
Волфсбах, Австрия 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.1,т. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена и 
Общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

  1.Предоставя за безвъзмездно ползване на “Медицински център-
I-Елена” ЕООД гр.Елена линейка “Фолксваген” - дарение от община Волфсбах, 
Австрия за медицинско обслужване на населението на община Елена. 
  2.Предоставя получените медицински уреди и консумативи- 
дарение от община Волфсбах, Австрия безвъзмездно на “Медицински център - 
I- Елена” ЕООД и МБАД “Д-р Димитър Моллов”, съгласно Приложение № 1. 
  3.Получените консумативи да се използват при лечение на 
социално слаби граждани, като в никакъв случай не се използват срещу 
заплащане. 
 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 
предложението относно  продължаване срока на договор № 961/14.12.1999 г. 
за управление на “Текстил” ЕООД. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 



 17
С.Кънчев-С риск да  се повторя, но това предложение беше дадено преди 
заседанието. Призовавам общинските съветници да не подкрепят това 
предложение. Прави се в последния момент. За мен израза в предложението 
“намалена численост на персонала” не говори добре. Да мине в комисиите, да 
се обсъди и тогава да се предлага за разглеждане в Общинския съвет. Моля 
да не се взема решение по тази допълнителна точка. 
инж.Д.Млъзев- Съгласен съм, че предложенията трябва да се разискват в 
комисиите. Има писмо от инж.Петър Петров, в което той моли договора му за 
управление на “Текстил” ЕООД да бъде прекратен. След проведеният 
разговор от мен с инж.Петров стигнах до становището, че договора за 
управление на предприятието трябва да бъде продължен до финализирането 
на приватизационната процедура. 
С.Топалов- Чух, че инж.Петров си е подал молба за освобождаване. Да не 
изпадаме в дребнавости. Разбирам, че едногодишният договор за управление 
изтича. Трябва, докато тече процедурата за приватизация “Текстил” ЕООД да 
има управител.Той, след като е съгласен да е там до финализирането на 
сделката аз ще гласувам. 
инж.П.Петров- След проведеният разговор в общината с инж.Д.Млъзев, 
инж.Ив.Маринов и Й.Раднев си дадох съгласието да поема отговорността за 
два-три месеца, при което за мен въпроса е приключен. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно продължаване срока на Договор № 
961/14.12.1999 г. за управление на “Текстил” ЕООД: 
 
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - 1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 
  След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА  
взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №166/30.11.2000 г.   
      

ОТНОСНО: Продължаване срока на договор № 
961/14.12.1999г. за управление на “Текстил” ЕООД 

 
  На основание чл.147(2) и чл.137(1), т.5 от Търговския закон и 
чл.21 (1), т.9 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Възлага на кмета на общината да сключи с инж.Петър Иванов 

Петров анекс към Договора за възлагане на управлението на “Текстил” ЕООД 
за периода до приключване на приватизационната процедура, обявена с 
Решение № 119/18.07.2000 г. на Общински съвет-Елена, но не по-късно от 
31.03.2001 г. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
безвъзмездно прехвърляне на ДМА от общинско дружество. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Кр.Николов- Предлагам МПС да се бракува и след това да се прехвърли. 
С.Топалов- Не виждам смисъла от това.Предлагам да гласуваме. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 

предложението относно безвъзмездно прехвърляне на ДМА от общинско 
дружество: 
 
“ЗА” - 13 , “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 
           След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 167/30.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на ДМА от 
общинско дружество   

   
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 

ЕЛЕНА  
Р  Е  Ш  И  : 

 
  1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на МПС “Шкода-
1203” с ДКН ВТ 00-33 ТВ от “Многопрофилна болница за активно лечение” Д-р 
Димитър Моллов” -Елена” ЕООД на община Елена - функция “Образование”. 
  2.Задължава управителя на дружеството и кмета на община 
Елена да сключат договор за прехвърляне. 
 ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 
на председателя на ПК “Законност и обществен ред”, който запозна 
присъстващите с предложението относно промяна на Решение № 
71/31.03.2000 г. на ОбС-Елена , въз основа на писмо №28/14.08.2000 г. на РК 
на БЧК гр.В.Търново. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
С.Топалов- Не ми става ясно защо ще се прави промяна на Решение 
№71/31.03.2000 г. на Общинския съвет. БЧК е национална обществена 
организация и има дейност, известна в международен мащаб. Няма да 
гласувам за това предложение, защото не съм съгласен с начина на 
контактуване на ОбС с БЧК. Нека да се проведат разговори между двете 
страни и тогава можем да вземем някакво решение. Предлагам да не се 
гласува. 
д-р Д.Лаловска- БЧК са имали разговори с кмета, зам.кмета, с д-р Трифон 
Николов и въз основа на това те правят предложение, по което ОбС трябва да 
се произнесе. Д-р Иванов можеше да внесе предложение по въпроса като 
общински съветник., но не го направи. Затова помолих ПК  “Законност  и 
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обществен ред” да разгледа тяхното искане в комисията, да излезе със 
становище, а не да се измъкна.Молбата на д-р Тумбев е, ОбС да се произнесе 
по неговото предложение. 
С.Топалов- Протестирам, че така се поднасят нещата. Д-р Иванов бил 
виновен, че не е написал предложение. Не провокирайте по този начин, 
кажете, че вината е Ваша, а не на д-р Иванов. 
С.Кънчев- Помощи идват от БЧК. Допуснахме грешка, че имота отиде в 
“Общински имоти-Елена”. Некоректно е предложението, което искате на 
тъмно да го решим. Искам да гласуваме поименно. Лесно си умивате ръцете 
по този начин. Какви приходи има това дружество “Общински имоти -Елена” 
ЕООД. Какво подходящо помещение за планинските спасители ще 
предоставите, нали ще развиваме туризъм г-н кмете. 
д-р Д.Лаловска- В чл.45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС е казано, че право да внасят проекти за решения, наредби, правилници, 
инструкции в ОбС имат председателя, постоянните комисии, общинските 
съветници, кмета и зам.кмета на общината. Бях обвинена, че не поддържам 
връзка с д-р Тумбев, което не е вярно. ПК  “ЗОР” излиза с предложение за 
решение, което е законосъобразно. 
С.Кънчев- Правя две предложения- за отпадане проекта за решение и да 
гласуваме поименно. 
Кр.Николов- Като зачетохте правилника на ОбС ми подсказахте как да се  
произнеса в момента. Вината за забавяне разглеждането на писмото на БЧК е 
чисто Ваша. Чрез Вас БЧК е отправил призив за внасяне на въпроса в ОбС. 
Ние откъде да знаем за това писмо. Четири месеца е обидно да не се обърне 
внимание на този въпрос. Длъжна сте да ни уведомите. 
д-р Д.Лаловска - Не съм длъжна. Всеки общински съветник има право да 
проявява интерес към работата на ОбС, стига да има желание. Поех 
ангажимент  пред д-р Тумбев да се реши въпроса въз основа на неговото 
писмо. 
С.Кънчев - Дайте да го отложим този въпрос. 
П.Ваков- Какво се прави сега в тази сграда. 
С.Топалов- Няма да правим разследване сега. Моля да преминаваме към 
гласуване. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението за отпадане проекта за решение : 
“ЗА” - 3 , “ПРОТИВ” - 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 5. Не се приема. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска,  на 
основание чл.38, ал.5 от  ПОДОбСОА  подложи на гласуване предложението 
на С.Кънчев за поименно гласуване проекта за решение: 
“ЗА” - 10, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 3. Приема се. 
 В  залата присъстват 13 общински съветника. 
 
  Поименно гласуване: 
  1.д-р Даниела Стр. Лаловска    “ЗА” 
  2.инж.Иван  Георгиев Генов    “ЗА” 
  3.д-р Нина Томова Титева   “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
  4.Йордан Златев Раднев    “ЗА” 



 20
  5.Румяна Йорданова Павлова   “ЗА” 
  6.Иван Илиев Бояджиев    “ЗА” 
  7.Сашо Петков Топалов    “ПРОТИВ” 
  8.Симеон Стоянов Кънчев    “ПРОТИВ” 
  9.инж.Георги Благоев Аргиров   “ЗА” 

10.Иван Стефанов Дренчев   “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
11.Красимир Костадинов Николов  “ПРОТИВ” 
12.Петър Ваков Митев    “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13.Хасан Хюсеинов Хасанов   “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 

Председателят на Общински съвет  д-р Даниела Лаловска обяви 
резултата от поименното гласуване: 
“ЗА” - 6, “ ПРОТИВ “ - 3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- 4. Не се приема. 

 
 След изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 18.15 часа. 
 
 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/д-р Д.Лаловска/ 


