О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т-Е Л Е Н А

гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 18.01.2001 г. от 16.00 часа в зала 211 на общинска администрация
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА . В заседанието участие
взеха 12 общински съветника, кметът на общината, зам.кмета и гости.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно приемане на Списък - предложение за
финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне цена на вода за питейно-битови
нужди.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно приемане на “ВТОРО ЧЕТЕНЕ” на Наредба за
концесиите.
Вн.: ПК “Законност и
обществен ред”
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на ОбС призова новоизбраният общински съветник г-н
Петьо Христов Марков да положи клетва и подпис на клетвения лист.
В залата вече присъстват 11 общински съветници.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите с Проекта за дневен ред, като внесе предложение за нова т.4
относно становище на Общински съвет-Елена във връзка с Декларация от колектива
на “Интериор” АД гр.Елена, като предлагам след разглеждането на т.3 от Проекта за
дневен ред, да се състави комисия за изготвяне на предложение за становище - по
един представител от всяка политическа група.
Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред.
М.Брешкова: Предлагам като т. 5 в Проекта за дневен ред предложение относно
неразпределеното имущество на заличените организации по параграф 12 от
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Преходните и заключителни разпоредби на Закона за стопанисване и използване
на земеделските земи /неразпределеното имущество на бившите ТКЗС на
територията на община Елена и предприятие за промишлени дейности и услуги
гр.Елена/.
Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за нова т.4. Предложение относно становище на
Общински съвет-Елена във връзка с Декларация от колектива на “Интериор” АД
гр.Елена :
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на нова т.5. Предложение относно неразпределеното
имущество на заличените организации по параграф 12 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за стопанисване и използване на земеделските
земи /неразпределеното имущество на бившите ТКЗС на територията на община
Елена и предприятие за промишлени дейности и услуги гр.Елена/:
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за
дневен ред с така направените предложения за допълнения:
“ЗА” - 11, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се.

Д Н Е В Е Н

Р Е Д :

1.Предложение относно приемане на Списък - предложение за
финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне цена на вода за питейно-битови
нужди.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно приемане на “ВТОРО ЧЕТЕНЕ” на Наредба за
концесиите.
Вн.: ПК “ЗОР”
4.Предложение относно становище на Общински съвет-Елена във
връзка с Декларация от колектива на “Интериор” АД гр.Елена :
Вн.:Комисията
5.Предложение относно неразпределеното имущество на заличените
организации по параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за стопанисване и използване на земеделските земи /неразпределеното имущество
на бившите ТКЗС на територията на община Елена и Предприятие за промишлени
дейности и услуги гр.Елена/.
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Вн.:М.Брешкова и П.Ваков
- общински съветници
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на зам.кмета на общината инж.Иван Маринов, временно изпълняващ длъжността
кмет, който запозна присъстващите с предложението относно приемане на Списъкпредложение за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
М.Брешкова- Председател на ПК “Селищно изграждане” . Комисията разгледа на
свое заседание, проведено на 17.01.2001 г. предложението относно приемане на
Списък-предложение за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през
2001 г. , като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно приемане на Списък-предложение за финансиране на
обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г. :
“ЗА” - 11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №1/18.01.2001 г.
ОТНОСНО: Приемане на Списък-предложение за финансиране
на обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и писмо №91-00-128 от
01.12.2000 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, във
връзка с подготовката на Националната годишна програма за финансиране на
общинската пътна мрежа/ НГП-2001/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Приема Списък-предложение за финансиране на обекти от
общинската пътна мрежа на територията на община Елена за 2001г.,
съгласно Приложение №1, 2, 3 и 4.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на зам.кмета на общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с
предложението относно определяне цена на вода за питейно-битови нужди.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Ив.Маринов- Предлагам в т.2 от Проекта за решение датата-01.07.2001 г.
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П.Ваков- Секретар на ПК “Икономическо развитие”. Комисията разгледа на свое
заседание, проведено на 17.01.2001г. предложението относно определяне цена на
вода за питейно-битови нужди , като го подкрепя и предлага следните изменения :
в т.3”а”- 3 ; в т.3”б”- - 0.2; в т.3 “в” - 0.5; в т.3 “г”- 1.0.
М.Брешкова - Председател на ПК “Селищно изграждане” . Комисията разгледа на
свое заседание, проведено на 17.01.2001 г. предложението относно определяне
цена на вода за питейно-битови нужди , като го подкрепя и предлага следните
изменения: в т.2 да се допълни - считано от 01.05.2001 г. , но предложението
отпада, тъй като г-н Маринов предложи по-дълъг срок ; в т.3 “б” - от 01.05 до 30.09.
; като нова т.4. : Регистрирането на водомери да се осъществява от длъжностни
лица в изброените села и улици, определени от кмета на общината.
П.Ваков- Има ли застроени земеделски земи. Те ще заплащат ли водата.
Инж.Ив.Маринов- Да има, и те също ще трябва да плащат водата.
Кр.Николов- Доста време отделихме по този въпрос в комисията и виждаме, че
цените, които са предложени са високи. За мен 0.15 куб.м на кв.м. обработваема
площ е много. Разбирам, че се позовавате на Наредба, но ми се струва, че
десетичния знак е сбъркан и трябва да се измести напред. Излиза по 150 куб. на
декар по 0.82 лв. заплащане на водата, пък и дебита на водоизточниците не
позволява такива данни. За мен това е много, пак повтарям. Предлагам да се
добави подт. “д”- по 1 куб.м. за едно едро животно или за 10 дребни животни; в
подт.б, в и г. дес.запетая да мине напред.
В залата влезе общинският съветник Хасан Хасанов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
П.Ваков- Да отложим предложението за следващо заседание, защото
предложенията стават много.
Кр.Николов- Да не продаваме вода, която не е минала през помпата.
д-р Д.Лаловска- Целта е хората предварително да са наясно, че трябва до м.юли да
си сложат водомери, за да си правят сметката колко вода да изразходват и колко
могат да платят. Знаете, че водата е световен проблем. Знаете, че и днес в
Министерски съвет се разисква този въпрос.
Ив.Бояджиев- Предложението по 0.15 куб.м. на кв.м. обработваема площ за хората
без монтирани водомери да плащат е много. Само го сметнете.
инж.Ив.Маринов - Министерството е приело тази Наредба, където е завишена
цената на водата и на която се позоваваме. В общинска администрация ще
изготвим проект за Наредба, където цените за питейно битови нужди ще бъдат
фиксирани.
Кр.Николов- Много сложно става и покрай тези обективни причини хората ще се
стреснат. Предлагам да отложим разглеждането на това предложение.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението да отпадне за разглеждане предложението за определяне
цена за питейно-битови нужди за следващо заседание:
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.

5

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1 “А”/18.01.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне цена на вода за питейно-битови нужди

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И :
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
ЦЕНА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНО- БИТОВИ НУЖДИ ЗА СЛЕДВАЩО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА .
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на Председателя на ПК “Законност и обществен ред” Йордан Раднев, който запозна
присъстващите със становището на комисията.
Постоянната комисия по “Законност и обществен ред” предлага
следните допълнения и изменения :
-в Глава втора, член 3. - “Кметът има право да прави предложение…” /
да отпадне текстът - зам.кмета, секретаря на община Елена, както и общинските
съветници…”
-в Глава трета, ал.4 да се добави - “…местен…”
-в Глава четвърта, чл.12, ал.1 - предлагаме комисията да бъде от 5
члена 3-ма от общинска администрация и 2-ма общински съветници, избрани с
решение на ОбС.
-в чл.13, ал.1 - да се поправи на 1 централен вестник.
-в Част трета, чл.25, т.1 - да отпадне целият текст : В определеният
срок се е регистрирал само един кандидат.
-в Глава пета, чл.30, ал.1- текстът да бъде : -“ В зависимост от
решенията на Общински съвет по чл.28 и чл.29 кметът на общината се
произнася….”
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване направените предложения за допълнения и изменения :
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-В глава втора,член 3 - да отпадне текста -“…зам.кмета, секретаря на община
Елена, както и общинските съветници…”
“ЗА” -12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
-В глава трета, ал.4 да се добави - “…местен…”:
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
-В глава четвърта, чл.12, ал.1 - комисията за бъде от 5 члена:3-ма от
общ.администрация определени със заповед на кмета и 2-ма общ.съветници избрани
с решение на ОбС:
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
-В чл.13, ал.1 - да бъде 1 централен вестник:
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
-В Част трета, чл.25, т.1 да отпадне целият текст -“В определеният срок се е
регистрирал само един кандидат:
ЗА” - 12, “ ПРОТИВ”- няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
-В Глава пета, чл.30, ал.1 текстът да бъде: “ В зависимост от решенията на ОбС по
чл.28 и 29 кметът на общината се произнася…”:
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложеният проект на Наредба на община Елена за предоставяне на
концесии на “Второ четене” с така направените предложения за изменения и
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 № 2/18.01.2001 г.
ОТНОСНО: Приемане на второ четене на 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 “ ВТОРО ЧЕТЕНЕ” Наредба за концесиите.
П.Ваков - Предлагам т.5 от дневния ред да стане т.4.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване направеното предложение т.5 от дневния ред да стане т.4 :
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на г-жа
Марийка Брешкова, която запозна присъстващите с предложението относно
неразпределеното имущество на заличените организации по параграф 12 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за стопанисване и използване
на земеделските земи /неразпределеното имущество на бившите ТКЗС на
територията на община Елена и предприятие за промишлени дейности и услуги
гр.Елена/.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Комисията разгледа на
свое заседание , проведено на 17.01.2001 г. предложението относно
неразпределеното имущество на заличените организации по параграф 12 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за стопанисване и използване на
земеделските земи /неразпределеното имущество на бившите ТКЗС на територията
на община Елена и Предприятие за промишлени дейности и услуги гр.Елена/, като
го подкрепя.
д-р Д.Лаловска- някой трябва да предаде на кмета това имущество.
Инж.Д.Млъзев- Много са опитите от наша страна да си възвърнем имуществото, но
те останаха безуспешни.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно неразпределеното имущество на заличените
организации по параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за стопанисване и използване на земеделските земи /неразпределеното имущество
на бившите ТКЗС на територията на община Елена и Предприятие за промишлени
дейности и услуги гр.Елена/ :
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №3/18.01.2001 г.
ОТНОСНО: Неразпределеното имущество на заличените
организации по параграф 12 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за стопанисване и използване на
земеделските земи /неразпределеното имущество на бившите
ТКЗС на територията на община Елена и предприятие за
промишлени дейности и услуги гр.Елена/
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Задължава кмета на община Елена в срок до 01.02.2001 г. да изиска
документите от легитимно избраните лица по параграф 29 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
/пълномощниците на правоимащите на
заличените организации по параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби
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на ЗСПЗЗ/ и разпореди в срок до 15.02.2001 г. да бъде извършена инвентаризация
на имуществото на организациите по параграф 12 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ, което е останало неразпределено след 31.05.2000 г.
2. Установеното по този начин неразпределено имущество да бъде
прието от община Елена, съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗСПЗЗ.
3. При наличие на държавно имущество, същото да бъде предоставено
на Министерството на земеделието и горите .
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска призова
комисия от тримата общински съветници -Марийка Брешкова, Красимир Николов и
Йордан Раднев , без да бъде гласувана, да подготвят становище в рамките на
половин час относно декларацията от колектива на “Интериор “ АД гр. Елена.
Дадена бе почивка от половин час.
След почивката в залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите със становището на комисията.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
П.Ваков - Трябва да се постави срок по това становище на общинските съветници.
д-р Д.Лаловска- няма време за срокове г-н Ваков, тъй като проблемите за решаване
са неотложни.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване внесеното предложение за становище от комисията, относно
декларацията от колектива на “Интериор “ АД гр.Елена :
“ЗА” - 11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4/18.01.2001 г.
ОТНОСНО: Становище на Общински съвет - Елена във връзка с
Декларация от колектива на “Интериор” АД - гр. Елена
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Общински съвет - Елена приема следното становище:
Общински съвет- Елена, след като се запозна с декларацията от колектива на
“Интериор” АД - гр.Елена и проведе среща с Изпълнителния директор инж.Георги
Ангелов, счете, че не може да остане безучастен към поставените проблеми и
приема следното становище, продиктувано от факта, че тежката икономическа
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ситуация, в която се намира дружеството засяга голяма част от жителите на град
Елена.
Тъй като дружеството е приватизирано по Закона за масовата приватизация и
негови основни собственици са двата холдинга - “Северкооп Гъмза” и Света София”,
отговорността за неговото бъдеще носят главно те. Разбираме затрудненията, пред
които е поставено изпълнителното ръководство. Изразяваме съпричастност към
тревогите на работещите в дружеството, но ги призоваваме към запазване на
спокойствие, разум и спазване на реда. Бихме подкрепили всички
законови
действия на работещите в “Интериор” АД - гр.Елена, имащи за цел защита на
техните права.
Общински съвет- Елена възлага на своя Председател и на Кмета на
Община Елена да проведат среща с отговорни представители на двата холдинга собственици на дружеството с цел изясняване
бъдещето на най-голямото предприятие на територията на общината.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите с постъпилото заявление в Общински съвет от Петьо Христов
Марков, живущ в гр.София за освобождаването му от задължението на общински
съветник.
Обявявам заявлението за оставка на Петьо Христов Марков, като
препис-извлечение от протокола да се изпрати до Общинската избирателна комисия
гр. Елена.
д-р Д.Лаловска- Съжалявам, че г-н Марков е възпрепятстван и няма да работи с нас
до края на мандата.
П.Марков-Истински се развълнувах и изказвам моето съжаление, че няма да работя
в Общински съвет, но ще помагам с моите скромни възможности за гр.Елена,
независимо от политическите пристрастия.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/

