
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 

 
№ 20 

 
  Днес 29.12.2000 г. от 10.30 часа в зала 211 на общинска 
администрация се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В 
заседанието участие взеха 14 общински съветника, кметът на общината, кметове 
на кметства, кметски наместници и гости. 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 
  1.Предложение относно актуализация на бюджета на община Елена 
за 2000 г. 
        Вн.:Кмета на общината 
  2.Предложение относно приемане вътрешни компенсирани промени в 
поименния списък за капиталови разходи за 2000 г. и трансформиране на целева 
субсидия за капиталови разходи в обща. 
        Вн.:Кмета на общината 
  3.Предложение относно одобряване на план-сметка за приходите и 
необходимите разходи за чистота в община Елена и определяне на размера на 
таксите за битови отпадъци за 2001 г. 
        Вн.:Кмета на общината 
  4.Предложение относно вземане решение за провеждане на 
процедура за възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници 
по линиите от общинската, част от областната и републиканската транспортна 
схема, определяне на комисия, критерии, показатели, начин на оценка и 
класиране на кандидатите. 
        Вн.:Кмета на общината 
  5.Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър 
Моллов- Елена” ЕООД гр.Елена. 
        Вн.:Председателя на ОбС 
  6.Предложение относно учредяване на литературна награда “Почетен 
знак  “Стоян Михайловски” за философско-морализаторска и религиозна поезия и 
проза” и приемане на правила за удостояване със същата. 
        Вн.:Кмета на общината 
  7.Предложение относно приемане на план-сметка по приходната и 
разходната част за финансовата обезпеченост за честване на 7 януари 2001 г. на 
145 години от рождението на Стоян Михайловски. 
        Вн.:Кмета на общината 
  8.Предложение относно намаляване първоначалната цена на обявен 
за приватизация обект. 
        Вн.:Кмета на общината 
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  9.Предложение относно намаляване първоначалната цена на обявен 
за продажба обект по ЗОС. 
        Вн.:Кмета на общината 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстваха 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет-Елена  призова общинските съветници с 
едноминутно мълчание да почетат  паметта на трагично загиналия общински  
съветник Слави Славов. 
 На основание чл.30, ал.6, във връзка с чл.30, ал.4, т.6 от ЗМСМА  
Председателят на Общински съвет -Елена обяви предсрочното прекратяване 
правомощията на общинския съветник Слави Христов Славов, като препис-
извлечение от протокола да се изпрати до Общинската избирателна комисия. 
   
 Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за 
дневен ред. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред. 
 Кметът на общината инж.Дилян Млъзев направи предложение  за нова т. в 
Проекта за дневен ред: Предложение относно допълване на решение № 65 от 
31.01.2000 г. за  разписанието на автобусите по междуселищните линии от 
общинската транспортна схема, като същата да бъде т.4. и нова т. Предложение 
относно предоставяне на помещения за определените практики за първична 
медицинска помощ. 
 В залата влезе общинският съветник д-р Нина Титева. 
 В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Постоянната комисия “Образование, култура,   младежки    
дейности,   туризъм  и   спорт”   Йордан    Минчев направи предложение за нова 
т. Предложение  относно удостояване на проф. д-р Иван Йорданов Славов с 
литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски” за философско-
морализаторска и религиозна поезия и проза”, като същата да бъде т.8. 
 Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска  подложи на 
гласуване предложението на кмета на общината инж.Дилян Млъзев за нова т. 
Предложение относно допълване на решение № 65 от 31.01.2000 г. за 
разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската 
транспортна схема: 
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на кмета на общината инж. Дилян Млъзев за нова т. 
Предложение относно предоставяне на помещения на определените практики за 
първична медицинска помощ: 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на председателя на Постоянната комисия “ 
Образование, култура, младежки дейности, туризъм и спорт” Йордан Минчев за 
нова т. Предложение относно удостояване на проф. д-р Иван Йорданов Славов с 
литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски” за философско-
морализаторска и религиозна поезия и проза” : 
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“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
нова т. Предложение относно допълване на решение № 65/ 31.01.2000г. да бъде 
т.4 в Проекта за дневен ред: 
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 Председателят на   Общински съвет    подложи    на   гласуване   
предложението   
нова т. Предложение относно удостояване на проф. д-р Иван Йорданов Славов с 
литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски” за философско - 
морализаторска и религиозна поезия и проза” да бъде т.8 в Проекта за дневен 
ред:   
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване  Проекта за дневен ред с така направените предложения за 
допълнения: 
 “ЗА” - 12, “ ПРОТИВ “ - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  : 
 
  1.Предложение относно актуализация на бюджета на община Елена 
за 2000 г. 
        Вн.:Кмета на общината 
  2.Предложение относно приемане вътрешни компенсирани промени в 
поименния списък за капиталови разходи за 2000 г. и трансформиране на целева 
субсидия за капиталови разходи в обща. 
        Вн.:Кмета на общината 
  3.Предложение относно одобряване на план-сметка за приходите и 
необходимите разходи за чистота в община Елена и определяне на размера на 
таксите за битови отпадъци за 2001 г. 
        Вн.:Кмета на общината 
  4.Предложение относно допълване на решение №65 от 31.01.2000 г. 
за разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската 
транспортна схема. 
        Вн.:Кмета на общината 
  5.Предложение относно  вземане решение за провеждане на 
процедура за възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници 
по линиите от общинската, част от областната и републиканската транспортна 
схема, определяне на комисия, критерии, показатели, начин на оценка и 
класиране на кандидатите. 
        Вн.:Кмета на общината 
  6.Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър 
Моллов” -Елена” ЕООД гр.Елена. 
        Вн.:Председателя на ОбС 
  7.Предложение относно учредяване на литературна награда “Почетен 
знак “Стоян Михайловски” за философско-морализаторска и религиозна поезия и 
проза” и приемане на правила за удостояване със същата. 
        Вн.:Кмета на общината 
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  8.Предложение относно удостояване на проф.д-р Иван Йорданов 
Славов с литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски” за 
философско-морализаторска и религиозна поезия и проза”. 
        Вн.:Комисията по “ОКМДТС” 
  9.Предложение относно приемане на план-сметка по приходната и 
разходната част за финансовата обезпеченост за честване на 7 януари 2001 г. на 
145 години от рождението на Стоян Михайловски. 
              Вн.:Кмета на общината 

         10.Предложение относно намаляване първоначалната цена на обявен 
за приватизация обект. 
        Вн.:Кмета на общината 
          11.Предложение относно намаляване първоначалната цена на обявен 
за продажба обект по ЗОС. 
        Вн.:Кмета на общината 

  12.Предложение относно предоставяне на помещения на 
определените практики за първична медицинска помощ. 
        Вн.:Кмета на общината 

 
 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 актуализация на бюджета на община Елена за 2000 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно актуализация на бюджета на община Елена за 2000 година. 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следнот0 

Р Е Ш Е Н И Е №168/29.12.2000 г. 
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Елена за 2000 г. 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за 
общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
  1.Приема промяна на бюджета на община Елена за 2000 г. със 306856 
лв. и общ размер на приходите 3099175 лв.( Приложение № 1). 
           на разходите 3099175 лв.( Приложение № 2). 
  2.Приема промяна на бюджета по функции, групи и дейности, 
съгласно Приложение № 2. 
  3.Приема промяна на бюджета по разходни параграфи, съгласно 
Приложение № 3. 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението 
относно приемане вътрешни компенсирани промени в поименния списък за 
капиталови разходи за 2000 г. и трансформиране на целева субсидия за 
капиталови разходи в обща. 
 В залата влезе общинският съветник д-р Иван Иванов. 
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 В залата присъстват 13 общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно приемане вътрешни компенсирани промени в поименния списък за 
капиталови разходи за 2000 г. и трансформиране на целева субсидия за 
капиталови разходи в обща: 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №169/29.12.2000 г. 
   
  ОТНОСНО: Приемане вътрешни компенсирани промени в 

поименния списък за капиталови разходи за 2000 г. и 
трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в 
обща 

   
  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 и 
чл.12, ал.4 от ЗДБРБ за 2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

  1.Приема извършените вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи за капиталови разходи през 2000 г. и одобрява поименния 
списък на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт 
за 2000 г., съгласно Приложение №1. 
  2.Одобрява направеното предложение пред Министерство на 
финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 
разходи в обща субсидия в размер на 10407 лева. 
 
 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 одобряване на  план-сметка за приходите и 
необходимите разходи за чистота в община Елена и определяне на размера на 
таксите за битови отпадъци за 2001 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Д.Млъзев- Само депото в гр.Елена отговаря на изискванията за 
обезвреждането на битовите отпадъци в цялата община. Другите депа не могат да 
функционират.Териториите в района на общината са обширни, за което съм 
пуснал заповед за определяне границите на районите  за сметосъбиране и 
сметоизвозване и честотата на извършване на услугите, за което ще отговарят 
апончиците ,кметовете и кметските наместници по места. Към  същата заповед № 
1072/30.10.2000 г. има приложения, в които е упоменато съществуващите улици и 
населени места, в които няма да се организира сметосъбирането и 
сметоизвозването, заличени или присъединени места, а също и местности, в които 
има земеделски земи по смисъла на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, където също няма да се 
извършва сметосъбиране и сметоизвозване. Предлагам като допълнителна т.4 в 
проекта за решение да се добави - До провеждането на процедура за избор 
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на изпълнител на услугите чрез обществена поръчка, същите да се 
изпълняват от “Буковец” ЕООД, като заплащането става на база реално 
извършени разходи в месечен размер не повече от 1/12 от утвърдения с 
настоящото решение. 
М.Брешкова - Председател на ПК “Селищно изграждане” - Комисията на свое 
заседание, проведено на 27.12.2000 г. разгледа много внимателно предложението 
относно одобряване на план-сметката за приходите и необходимите разходи за 
чистота в община Елена и определяне на размера на таксата за битови отпадъци 
за 2001 г. и се вижда, че завишението е от разхода на гориво.Комисията предлага 
проекта за решение да се приеме във вида, в който е. 
Й.Минчев- След като депата по селата не функционират хората ще спазват ли 
условието да не изхвърлят отпадъците си на досегашните места. 
Инж.Д.Млъзев- Искам пак да спомена, че извозването от селата ще става въз 
основа на упоменатата заповед от  30.10.2000 г. на депото  на “Поп Сотировия 
гроб”. За съжаление населението няма необходимата екологична култура, за 
което е необходимо да им се осигурят условия за спазването й. 
д-р Д.Лаловска- Ще помоля г-н кмета да направи ксерокопия на заповед № 
1072/30.10.2000г. за общинските съветници. 
 Други мнение по внесеното предложение не постъпиха. 
 След проведените разисквания  Председателят на Общински съвет подложи 
на гласуване предложението на кмета на общината инж.Дилян Млъзев за 
допълнение към проекта за решение - т.4. До провеждането на процедура за 
избор на изпълнител на услугите чрез обществена поръчка, същите да се 
изпълняват от “Буковец” ЕООД, като заплащането става на база реално 
извършени разходи в месечен размер не повече от 1/12 от утвърдения с 
настоящото решение: 
“ЗА” - 13, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване проекта за решение с така направеното предложение за допълнение на 
т.4 : 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №170/29.12.2000г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за приходите и 
необходимите разходи за чистота в община Елена и 
определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 
2001 г. 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66, 
ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

  1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за чистота в 
община Елена - Приложение № 1. 
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  2.Определяне такса за битови отпадъци на населението и за 
жилищните имоти на предприятия и фирми за 2001 г. върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти по видове услуги - Приложение № 2. 
  3.Определя следните размери на таксата за битови отпадъци за 
нежилищните имоти на предприятия и фирми за 2001 г. 

3.1.В левове в зависимост от вида и броя на декларираните до 
30.11.2000 г. съдове за  изхвърляне на битови отпадъци от 
предприятия и фирми: 
 -за 1 кофа за 1 изхвърляне   1.51 лв. 
 -за 1 контейнер 4м3 за 1 изхвърляне           15.80 лв. 
3.2.Когато предприятието или фирмата не е подала 
декларация в установения срок, декларирало е по-малко от 
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови 
отпадъци, не изхвърля битовите отпадъци в определените за 
целта съдове, то заплаща годишна такса в размер на 17 на 
хиляда върху отчетната стойност на нежилищните имоти на 
предприятия и фирми в гр.Елена и 9 на хиляда върху 
отчетната стойност на недвижимите имоти на предприятия и 
фирми в другите населени места. По видове и услуги таксата е 
посочена в буква Б, т.1.1. и т.1.2. от Приложение № 2. 

  
4.До провеждането на процедура за избор на изпълнител на услугите 

чрез обществена поръчка, същите да се изпълняват от “Буковец” ЕООД, като 
заплащането става на база реално извършени разходи в месечен размер не 
повече от 1/12 от утвърдения с настоящото решение. 
  

От залата излезе общинският съветник инж.Иван Генов. 
 В залата присъстват 12 общински съветника. 
 

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 относно допълване на решение № 65/31.01.2000 г. за 
разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската 
транспортна схема. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за допълнение на решение №65/31.01.2000 г. за 
разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската 
транспортна схема: 
 
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ -1 . Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №171/29.12.2000 г. 

 
ОТНОСНО:Допълване на решение №65/31.01.2000 г. за  
разписанието на автобусите по междуселищните линии от 
общинската транспортна схема 
 

  На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.29, ал.1 и 3 от 
Наредба №33/03.11.1999 г. на Министерството на транспорта, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 
  1.Приема разписанията за движението на автобусите по 
допълнителните линии от общинската транспортна схема/за учебен период/ по 
приложените маршрути в сила от 15.09.2000 г. 
 
 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 вземане решение за провеждане на процедура за 
възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници по линиите от 
общинската, част от областната и републиканската транспортна схема, 
определяне на комисия, критерии, показатели, начин на оценка и класиране на 
кандидатите. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Марийка Брешкова- Председател на ПК “Селищно изграждане” - Комисията 
разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2000 г. предложението  за 
вземане на решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка за обществен превоз на пътници по линиите от общинската,    част       от  
областната и републиканската транспортна схема, определяне на 
комисия,критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите, като 
го подкрепя и предлага в т.4.2 - седалище и данъчна регистрация  в друго 
населено място - 1 т. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред” - Комисията разгледа 
на свое заседание, проведено на 28.12.2000 г. предложението  за вземане на 
решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за 
обществен превоз на пътници по линиите от общинската, част от областната и 
републиканската    транспортна  схема,   определяне на   комисия,       критерии,  
показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите, като го подкрепя и 
предлага: в т.3 от проекта за решение  5 членната комисия да бъде от 7 члена, 
като в нея влязат и двама общински съветници : Марийка Брешкова - председател 
на ПК “Селищно изграждане” и Йордан Минчев – председател на ПК “ОКМлДТС”. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на ПК “Селищно изграждане” : седалище и данъчна 
регистрация в друго населено място - 1 т.: 
“ЗА” -12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
на ПК “Законност и обществен ред”: в състава на комисията да бъдат и двама 
общински съветници- Марийка Брешкова и Йордан Минчев: 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за вземане на решение за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка за обществен превоз на пътници по линиите от 
общинската,  част от областната и републиканската транспортна схема, 
определяне на комисия, критерии, показатели, начин на оценка и класиране на 
кандидатите, с така направените предложения за допълнения: 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №172/29.12.2000 г. 
 

ОТНОСНО:Вземане на решение за провеждане на процедура 
за възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на 
пътници по линиите от общинската, част от областната и 
републиканската транспортна схема, определяне на комисия, 
критерии, показатели, начин на оценка и класиране на 
кандидатите 

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.40 и 43 от 
Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари от 
територията на  Република България, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

  1.Открива процедура за възлагане на открита обществена поръчка за 
обществен превоз на пътници по линиите от общинската, част от областната и 
републиканската транспортна схема по реда на Закона за обществени поръчки и 
Наредба №33 на Министерството на транспорта и съобщенията. 
  2.Организирането и провеждането на процедурата да се извърши от 
общинската администрация. 
  3.Определя комисия в състав: 
  Председател :инж.Иван Радославов Маринов -зам.кмет 
  Членове: 
  Свилен Шарков - адвокат 
  Евдокия Каменова Уколова -ст.инспектор “Търговия и туризъм” 
  Представител на РОДАИ 
  Представител на ДП -Елена 
  Марийка Брешкова - общински съветник 
  Йордан Минчев - общински съветник 
която да се събере на 46-я ден от обнародването в ДВ, в стая №211 от 10.00 часа 
в сградата на общинската администрация, разгледа и класира предложенията на 
кандидатите, подали заявления и оферти за участие в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка за изпълнение на линиите от общинската, областна и 
републиканска схема. 
  4.Утвърждава следните критерии, показатели, начина на оценка и 
класиране на кандидатите в процедурата. 
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  4.1.Начин на образуване на предлаганата цена на един 
пътникокилометър с вкл.ДДС : - най-ниска себестойност -10 т.; средна- 5 т.;най-
висока - 1 т. 
  4.2.Място на съдебна регистрация: 
  -седалище и данъчна регистрация на територията на община Елена-
10 т. 
  -седалище и данъчна регистрация в друго населено място- 1т. 
  4.3.Степен на ангажираност в изпълнението на транспортната схема: 
  а/участие в изпълнението на транспортната схема: над 5г. -10 т.; от 1 
до 5 г.- 5 т., не участвали в обслужване на линия от тр. схема - 1 т. 
  б/ангажираност в изпълнението: 100%- 10 т.; до 75%- 7т.; до 50% - 4 
т.; под 50% - 1 т. 
  4.4.Техническа обезпеченост на автобусния парк : нови и до 1 г. -10 
т.; от 1 до 5 г. - 7 т.; от 5 г. до 10 г. - 5 т.; от 10 г. до 15 г.- 3 т.; над 15 г. - 1 т. 
  4.5.Наличие на собствена, наета или договорена сервизна база за 
поддържане и ремонт на автобусите :собствена - 10 т., наета - 6 т., договорена - 
4т. 
  4.6.Собственост на автобусите, с които разполага превозвача 
собствен или на лизинг -10 т.; нает с договор за не по-малко от година - 5 т. 
  4.7.Резервен автопарк -брой автобуси- от 1 до 10 точки 
  4.8.Възможност за оперативно ръководство и контрол- от 1 до 10 т. 
  4.9.Предложение със социално значение за общината-от 5 до 10 т. 
  Оценката е точкова.Общият брой за всеки кандидат се определя като 
сума от средноаритметичния брой точки. Класирането на отделните оферти става 
по общия брой натрупани точки. За спечелил съответния пакет от линии се счита 
кандидата, получил най-голям брой точки. 
  Забележка: На кандидат, който не отговаря на някои от критериите 
се присъждат нула точки. 
 
 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска разясни 
предложението относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД 
гр.Елена. 

В залата влезе общинският съветник Петър Ваков. 
 В залата присъстват 13 общински съветника. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
д-р Нина Титева - Председател на ПК “Здравеопазване и социална политика”. 
Комисията разгледа на свое заседание, проведено на 28.12.2000 г. предложението 
относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна 
болница за активно лечение “Д-р Д.Моллов” -Елена” ЕООД гр.Елена , като го 
подкрепя.   
Йордан Раднев - Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Комисията 
разгледа на свое заседание, проведено на 28.12.2000 г. предложението за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Многопрофилна болница 
за активно лечение “Д-р Д.Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя и 
предлага в комисията за провеждането на конкурса да  бъдат и двама общински 
съветника, с право на съвещателен глас. 
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д-р Д.Лаловска- Въпреки, че моето желание е поне един общински съветник да 
бъде в комисията, текста на Наредба №9 е много ограничаващ . За съжаление 
комисията трябва да се запази от пет члена. 
П.Ваков- Предлагам в състава на комисията да влезе Марийка Брешкова. 
д-р Н.Титева -Мисля, че нямаме право на присъствие в такава комисия, тъй като в 
наредбата е регламентирано- 5 члена. 
д-р Д.Лаловска- Предлагам Свилен Шарков да бъде председател на комисията. 
М.Брешкова- Предлагам д-р Нина Титева да влезе в комисията , а юриста да е 
председател. 
д-р Н.Титева- Аз одобрявам комисията във вида, в който е. 
Ив.Бояджиев- Предлагам д-р Лаловска да бъде председател на комисията по 
провеждане на конкурса. 
д-р Д.Лаловска-  Правя си отвод, тъй като не разполагам с достатъчно време. 
 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на Марийка Брешкова - Председател на комисията да 
бъде Свилен Шарков - юрист на общината и член -д-р Нина Титева: 
“ЗА” - 13, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Многопрофилна 
болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД гр.Елена с 
направеното допълнение: 
“ЗА” - 13, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №173/29.12.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението на “Многопрофилна болница за активно 
лечение “Д-р Д.Моллов” -Елена” ЕООД гр.Елена 

 
  На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от Наредба №  
9/26.06.2000 г. на МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на Лечебни заведения за болнична помощ - еднолични 
търговски дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

      
  1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов” -Елена” 
ЕООД гр.Елена със седалище и адрес ул. “Хаджи Йордан Брадата” № 69 при 
следните изисквания към кандидатите за управител: 

1.1. Да притежава образователно-квалификационна степен 
“Магистър” по медицина  и квалификация по здравен мениджмънт 
или лица с образователно-квалификационна степен “ Магистър” 
по икономика и управление с призната специалност по 
медицинска информатика на здравеопазването; 
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1.2. Да имат най-малко 5 години стаж като лекар или икономист. 

Кандидатите, притежаващи квалификационна степен “Магистър” 
по медицина да имат придобита основна специалност ; 

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ  характер , освен ако са реабилитирани ; 

1.1. Да изготвят програма за развитието и дейността на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър 
Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена за 3 годишен период. 

  2. Кандидатите следва да представят във запечатан плик следните 
документи, които се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване: 

 Заявление за участие в конкурс; 
 Автобиография; 
 Документ за трудов стаж по специалността 
 Официално заверено копие от документ за завършено висше 
образование и съответната квалификация /специалност/, както и 
документ за придобита основна специалност за кандидатите 
лекари: 

 Свидетелство за съдимост ; 
 Декларация по чл.15, ал.1 от Наредба за реда за упражняване 
правата на собственост на община Елена върху капитала в 
търговски дружества; 

 Програма за развитие на дейността на лечебното заведение в 
отделен запечатан плик. 

  3. Конкурсната документация, съдържаща проект на договор за 
управление на ЕООД с общинско участие, заявление за участие в конкурса, 
декларация по чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на община Елена, решение на Общински съвет - Елена, ще се 
закупуват в стая 204 на община Елена срещу сумата от 10 лева. 
  4. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 19 януари 
2001 г. всеки работен ден от 9.00 - 12.00 часа и от 12.30-17.30 часа. Конкурса ще 
се проведе на 26 януари 2001 г. от 10.00 часа в зала 211 на община Елена. 
  5. Избира 5- членна комисия за провеждане на конкурса : 
  - Председател - Свилен Шарков - юрист на община Елена 
  - Секретар -Представител от М-во на здравеопазването 

 - Представител на РЦЗ - гр.Велико Търново 
  - Представител на РЗОК -гр.Велико Търново 

- Общински съветник - д-р Нина Титева 
   

ПО СЕДМА 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 учредяване на литературна награда “Почетен знак “Стоян 
Михайловски” за философско-морализаторска и религиозна поезия и проза” и 
приемане на правила за удостояване със същата. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Й.Минчев- Председател на ПК “Образование, култура, младежки дейности, 
туризъм и спорт”. Комисията разгледа на свое заседание , проведено на 
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27.12.2000 г. предложението за учредяване на литературна награда “Почетен 
знак “Стоян Михайловски” за философско-морализаторска и религиозна поезия и 
проза”  и приемане на правила за удостояване със същата, като ги подкрепя. 
 В залата влезе общинският съветник инж.Иван Генов. 
 В залата присъстват 14 общински съветника. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред” . Комисията разгледа 
на свое заседание, проведено на 28.12.2000 г. предложението за учредяване на 
литературна награда “Почетен знак “Стоян Михайлвоски” за философско-
морализаторска и религиозна поезия и проза” и правилата за удостояване със 
същата, като ги подкрепя. След проведените консултации на заседанието на 
комисията , ПК предлага  в проекта за решение на предложението и правилата 
следните промени: 
  В проекта за решение: 
  - в т.1. да отпадне “… за философско-морализаторска и религиозна 
поезия и проза”; 
  -като т.2 да бъде текстът - Утвърждава почетен знак, представляващ 
кръгъл плакет. На лицевата страна с изображението на Стоян Михайловски и 
годините 1856-1927 г. и саморъчния му подпис. На обратната страна е емблемата 
на гр.Елена; 
  - т.2 от проекта за решение да стане т.3, като отпадне текста “… за 
философско-морализаторска и религиозна поезия и проза”. 
  - в следващата вече поредна точка 4 да се добави “…в областта на 
сатирата,…и религиозна…” 
  В правилата за удостояване с литературната награда: 
  в т.1. - да бъде добавено - “…в областта на сатирата… и 
религиозна…” 
  в т.2. - да отпадне текста: държавни и общински институции и  бъде 
добавено- “… от кмета на общината,общинските съветници, държавни органи.. “ ; 
  в т.3. да отпадне текста “… кмета на община Елена, който ги внася за 
обсъждане…”; 
  в т.4 “… номинациите” да бъде заменено с”… предложенията…”; 
  в т.6 да отпадне текста : “… за философско-морализаторска и 
религиозна поезия и проза”…”. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението в 
т.1 и 2 от проекта за решение да отпадне текста- “… за философско 
морализаторска и религиозна поезия и проза” : 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за нова т.2 - Утвърждава почетен знак, представляващ 
кръгъл плакет. На лицевата страна с изображението на Стоян Михайловски и 
годините 1856-1927 г. и саморъчния му подпис. На обратната страна е емблемата 
на гр.Елена: 
“ЗА” - 14, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението в 
т.3 от проекта за решение, вече нова т.4  да се добави “… в областта на 
сатирата…” и “…и религиозна…” : 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
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д-р Н.Титева- Предлагам промените в правилата за   удостояване с литературна 
награда да се гласуват амблок. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложените промени в правилата за удостояване с литературната 
награда: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за учредяване на литературната награда “Стоян 
Михайловски” с направените предложения за допълнения: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №174/29.12.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на литературна награда “ ПОЧЕТЕН 
ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” 

   
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящото 
честване на 145 години от рождението на Стоян Михайловски, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
  1.Учредява литературна награда “ПОЧЕТЕН ЗНАК “ СТОЯН 
МИХАЙЛОВСКИ”, включваща плакет, грамота и парична награда от 500 лева. 
  2.Утвърждава почетен знак, представляващ  кръгъл плакет. На 
лицевата страна с изображението на Стоян Михайловски и годините 1856 - 1927 
година и саморъчния му подпис. На обратната страна е емблемата на гр.Елена. 
  

 
3.Приема “ ПРАВИЛА  ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ЛИТЕРАТУРНА 
НАГРАДА “ ПОЧЕТЕН ЗНАК “ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”. 

  4.Наградата се връчва от кмета на община Елена всяка година на 7 
януари на писател или публицист, който има безспорни постижения в областта на 
сатирата , философско -морализаторската и религиозна  поезия и проза. 
 
 ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВИЯ РЕД : 
 Председателят на Общински съвет  даде думата на председателя на ПК “ 
Образование, култура, младежки дейности, туризъм и спорт”, който запозна  
присъстващите с предложението относно удостояване на проф.д-р Иван Йорданов 
Славов с литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски”. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
удостояване на проф.д-р Иван Йорданов Славов с литературната награда 
“Почетен знак “Стоян Михайловски” : 
“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 №175/29.12.2000 г. 
 
ОТНОСНО: Удостояване на проф. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ 
СЛАВОВ с литературната награда “ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН 
МИХАЙЛОВСКИ” 

 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящото 
честване на 145 години от рождението на Стоян Михайловски, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
  1. Удостоява с литературната награда “ ПОЧЕТЕН ЗНАК 
“СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” проф. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ .  
  

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 относно приемане на план-сметка по приходната и разходната 
част за финансовата обезпеченост за честване на 7 януари 2001 год. на 145 
години от рождението на Стоян Михайловски. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Й.Минчев- Председател на ПК “ Образование, култура, младежки дейности, 
туризъм и спорт”. Комисията разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2000 
година предложението относно приемане на план-сметка по приходната и 
разходната част за финансова обезпеченост за честване на 7 януари 2001 год. на 
145 години от рождението на Стоян Михайловски, като го подкрепя. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. След обсъждане на 
предложението от комисията в заседанието, проведено на 28.12.2000 г. предлага 
следните изменения : 
 
  -II. От дарения      - 3000 лева 
  -III.За литературна награда - 1250 лева 
  -IV.Други разходи      -  930 лева 
  от които: 

- венци и цветя                    - 100 лева 
  - реклама и разгласяване     -  430 лева 
 
  Всичко разходи:      - 3500 лева   
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
  Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за промени в план-сметката, направено от 
председателя на ПК “Законност и обществен ред “: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
приемане на план-сметка по приходната и разходната част за финансова 
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обезпеченост за честване на 7 януари 2001 год. с направените предложения за 
изменения: 
     
“ЗА” -14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №176/29.12.2000г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на план-сметка по приходната и 
разходната част за финансовата обезпеченост на честване на 
7 януари   2001  г. - 145 години от рождението на Стоян 
Михайловски 

 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с подготовката за 

честването на 145 години от рождението на Стоян Михайловски, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
  1.Приема план-сметка за финансова обезпеченост на честване на 7 
януари 2001 г. на 145 години от рождението на Стоян Михайловски, както следва: 

  ПРИХОДИ: 
I.  От бюджет 2001       500 

лева 
II.  От дарения                3000 лева 

  РАЗХОДИ: 
I.  За провеждане на национален детски конкурс за сатирична 
рисунка по басня на Ст.Михайловски    400 лева  

      от които: 
за награден фонд      260 лева 
     за жури        140 лева 
II.  За литературна вечер      920 лева 
от които: 
     актьор от Народния театър, 
     командировки и хонорар     230 лева 
     други актьори и деца      120 лева 
     лектор от ВТУ 
     командировки и хонорар     100 лева 
     сценарий          70 лева 
     режисура       150 лева 
     асистенти на режисьора       60 лева 
     сценография                 150 лева 
     озвучаване         40 лева 
III.  За литературна награда             1250 лева 
от които: 
     почетен знак-   5 бр.  по 80 лева              400 лева 
     парична награда       500 лева 
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     изработка на грамота        50 лева 
IV. Други разходи                930 лева 
от които: 
      венци и цветя       100 лева 
      снимки          50 лева 
      вечеря        300 лева 
      покани          50 лева 
      реклама и разгласяване     430 лева 
ВСИЧКО РАЗХОДИ:                       3500 лева 
        

 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 намаляване първоначалната цена на обявен за 
приватизация обект. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно намаляване първоначалната цена на обявен за приватизация обект: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
    

 
Р Е Ш Е Н И Е №177/29.12.2000 г.  

 
ОТНОСНО: Намаляване първоначалната цена на обявен за  
приватизация обект 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, 

чл.3, ал.1 и чл.6, ал.5 от  Наредбата за търговете и Решение № 24/13.04.1998 г. 
и №151/16.11.2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

  1.Намалява първоначалната тръжна цена на обявения за 
приватизация обект - Общински обор с.Тодювци от 1075 лв. на 750 лева. 

 
 

  2.Да се проведе търг с явно наддаване на 19.01.2001 г. от 11,30 часа 
при същите условия, определени с Решение № 151/16.11.2000 г. 

  3.При неявяване на кандидат повторен търг да се проведе на 
26.01.2001 г. 

  4.Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по 
провеждане на търга и сключи договор със спечелилия. 

 
 
 ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението относно намаляване първоначалната цена на обявен за продажба 
обект по ЗОС. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно намаляване първоначалната цена на обявен за продажба обект по ЗОС: 
“ЗА” 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №178/29.12.2000 г. 

ОТНОСНО: Намаляване първоначалната цена на обявен за 
продажба обект по ЗОС 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3 и чл.62, ал.4 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

  1.Намалява първоначалната тръжна цена на обявения за продажба 
общински обект “Баня с.Константин” от 4 683 лв. на 3 278 лв. 
  2.Възлага на кмета на общината да проведе процедурите по 
провеждане на търга по реда и условията на Наредба №2 и сключи договор със 
спечелилия. 
 
 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 относно предоставяне на помещения на определените практики за 
първична медицинска помощ. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
д-р Н.Титева- Председател на ПК” Здравеопазване и социална политика”. 
Комисията разгледа на свое заседание , проведено на 28.12.2000 г. 
предложението относно предоставяне на помещения на определените практики за 
първична медицинска помощ , като го подкрепя и препоръчва в т.1 от проекта за 
решение да се допълни- лекарите , които работят във въпросните практики да 
бъдат поставени при равни условия.Някои колеги ще заплащат символичен наем, 
други не, но условията по селата са непривлекателни, за което това предложение 
е внесено за разглеждане. 
д-р Д.Лаловска- Защитавам това предложение, но задължението на общината е да 
предостави за безвъзмездно ползване на помещения,  общинска собственост. 
Министерството на здравеопазването и общината са сключили договор за 
реализация на проект за подобряване качеството на първичната медицинска 
помощ на нашата територия. Не е работа на “Медицински център -I” да отдава 
помещения под наем  по селата. Моля да подкрепите това предложение във вида, 
в който е. 
Ив.Дренчев- Ще се реши ли въпроса за нашето помещение. 
инж.Д.Млъзев - Помещението е към “Медицински център” но не е поискано. 
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д-р Ив.Иванов-Помещенията включват ли инвентара.Към кого да пусна молба за 
него. 
инж.Д.Млъзев-Голямата част от инвентара е към “МЦ. Молбата може да се пусне 
до там. 
д-р Ив.Иванов-Ако се заеме практиката безвъзмездно ще се ползва, ако не, ще се 
заплаща наем от 10%. Защо всички здравни селски служби не се дават 
безвъзмездно. 
д-р Д.Лаловска- В момента това не е на дневен ред и в друго време ще 
разглеждаме въпроса. Помещенията се предоставят за безвъзмездно ползване и 
инвентара към тях, за да се стимулират селските практики, защото имаме 4 
незаети практики по селата. Помещенията, които са към “МЦ” до края на годината 
ще бъдат извадени от капитала на дружеството.  
д-р Ив.Иванов - Ще си направя предложенията писмено. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.   
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно предоставяне на помещения на определените 
практики за първична медицинска помощ: 
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 179/29.12.2000 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на помещения на определените 
практики за първична медицинска помощ 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, 
във връзка със сключения  между община Елена и МЗ договор за внедряване на 
проект за подобряване на обема и качеството на първичната медицинска помощ 
на населението от община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

1.  Предоставя за безвъзмездно ползване помещенията, определени за 
практики за първична медицинска помощ и включени в проекта за подобряване 
на обема и качеството на първичната медицинска помощ, съгласно здравната 
карта на община Елена. 

2.  Договорите за безвъзмездно ползване се сключват за срок, не по-дълъг 
от срока на сключения договор между РЗОК и лекарите, разкрили индивидуална 
или групова практика във съответното населено място. 

3.  Възлага на кмета на общината да сключва договори с наематели, въз 
основа на т.1 и 2 от Решението и при спазване на нормативната уредба. 
 
  След изчерпване на дневния ред , Председателят на Общински съвет  
д- р Даниела Лаловска закри заседанието в 12.30 часа. 
 
 
 

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


