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
№3
Днес 23.02.2001 г. от 14.30 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В заседанието участие взеха
16 общински съветника, кметът на общината, зам.кмета, кметове на кметства,
кметски наместници и гости.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно приемане бюджета на община Елена за 2001 г.
Приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне на купувач на 11 875 дяла,
представляващи 80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и
годишната приходно-разходна сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване
на околната среда.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно включване в състава на Управителния съвет на
Общинския фонд за опазване на околната среда на представител на Общински
съвет-Елена.
Вн.:Председателя на ПК
“Селищно изграждане”
5.Предложение относно приемане на Културен календар на община Елена
за 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с предложения
Проект за дневен ред.
Дадена бе думата за мнения по Проекта за дневен ред.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
Проекта за дневен ред:
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“ЗА” - 16, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се.

Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1.Предложение относно приемане бюджета на община Елена за 2001 г.
Приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне на купувач на 11 875 дяла,
представляващи 80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и
годишната приходно-разходна сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване
на околната среда.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно включване в състава на Управителния съвет на
Общинския фонд за опазване на околната среда на представител на Общински
съвет-Елена.
Вн.:Председателя на ПК
“Селищно изграждане”
5.Предложение относно приемане на Културен календар на община Елена
за 2001 г.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА 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 бюджета на община Елена за 2001 г. и приемане
извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г.
Кметът на общината инж.Дилян Млъзев направи предложение за нова т.11
в проекта за решение : на основание чл.7, ал.1, т.4 от Наредбата за упражняване
правата на собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества
/ЕООД, ЕАД, ООД и АД/ едноличните търговски дружества с общинско имущество
отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за
финансовата 2000 г.
-дружества с ограничена отговорност 20 на сто;
Средствата постъпват в приход на общинския бюджет.
Инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с доклада на д-р Стефан
Минчев- управител на МБАЛ “ Д-р Д.Моллов” ЕООД гр.Елена, относно
актуализиран списък на медицинска и друга апаратура.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов-Председател на ПК “Икономическо развитие”. ПК “ИР” разгледа на
свое заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 14.00 часа предложението относно
приемане бюджета на община Елена за 2001 г. и приемане извънбюджетните
сметки и фондове за 2001 г. , като го подкрепя.
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М.Брешкова- Председател на ПК “Селищно изграждане”. ПК “СИ” разгледа на
свое заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 17.30 часа предложението относно
приемане бюджета на община Елена за 2001 г. и приемане извънбюджетните
сметки и фондове за 2001 г. , като го подкрепя.
д-р Н.Титева-Председател на ПК “Здравеопазване и социална политика”. ПК
“Здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание, проведено на
22.02.2001г. от 18.00 часа предложението относно приемане бюджета на община
Елена за 2001 г. и приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г. , като
го подкрепя и предлага от т.2.2. да отпадне “храна” , и да се добави към т.2.1. в
проекта за решение.
Й.Минчев- Председател на ПК “Образование,култура…”. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 16.00 часа
предложението относно приемане бюджета на община Елена за 2001 г. и
приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г. , като го подкрепя.
С.Топалов- На страница четвърта в т.1 е отразен бюджетен дефицит от 297
хил.лева, а не е посочено от къде ще се покрива той и по какъв начин.
Правя предложение да се вземе конкретно решение към т.1 от проекта за
решение и да бъде добавено по какъв начин ще се покрие дефицита и от къде.
За мен този въпрос е тревожен. Бюджета ще е изключително напрегнат.
Дефицитът от 9.85 % , близо 10 не е малко. Средствата от 8.93 % за
осигурителни вноски за ДОО също не е малък разход. Общо бюджетните разходи
са в размер на 44.21 %. Планира се неразплатен резерв за разходи от 148 хил.лв.
Бюджетът ще бъде изключително напрегнат. Имам въпрос - цифрата от приходи
от продажба на земя от 18 750 лв. е голяма. От къде ще дойдат тези пари. Пак
казвам този бюджет е прекалено напрегнат и трудно изпълним.
инж.Д.Млъзев-Вярно е, че бюджета за 2001 г. е труден и напрегнат, с което съм
съгласен. За 2000 г. бюджетът беше по-напрегнат. За дефицита е правилно да се
упомене от къде ще се финансира. Ще стане със заем от банки в страната, което
ще добавим към т.1. Средствата за земята от 18750 лева са постъпили от
“Чумерна 93” за склада и от “Би Си Си Хандел” за пречиствателната станция.
Кр.Николов- Колеги, имам забележки по приходната част на бюджета, но сега
няма да се спирам на това, тъй като безработицата е голяма и няма отчисления.
Предлагам на страница 6, т.10.1. процента за изплащането на билетите и
абонаментните карти на пътуващите учители да бъде завишен със 50 % от
сегашния предложен. Другото ми конкретно предложение е на страница 4, т.5.2субсидията от 3000 лв. да отпадне. Мотивите ми са, че това дружество “Общински
имоти-Елена” ЕООД беше създадено да се самоиздържа, а сега трябва да му
наливаме средства. С това не искам да обидя никого, но тези средства могат да се
използват за други цели.
инж.Д.Млъзев- Колкото до правилността на моето предложение за предложените
от мен проценти на пътуващите учители сами ще се убедите . Ако увеличим с 50%
и към тях прибавим отстъпката от 15 %, която ще прави “Елена-Автотранспорт”
натоварваме допълнително бюджета. Ще се води форма 76 и въз основа на
работните дни ще се изплащат транспортните разноски според билетите или
абонаментните карти. Аз като кмет защитавам своето предложение, а вие като
съветници можете да решите друго.

4

Кр.Николов- Благодаря на г-н кмета за задълбоченото вникване в проблемите на
пътуващите учители.
С.Кънчев- Предлагам в т.7 да бъде изписано на основание чл.27, ал.1, т.1, т.2 и
ал.2 от ЗОБ.
П.Ваков - Според предложението на Красимир Николов ако заложим 50 %
завишаване на процентите за изплащане на транспортните разноски на учителите
и 15 % отстъпка от “Елена-Автотранспорт” ние ще излезем на червено. Предлагам
завишението по т.10.1 за изплащане на транспортните разходи на пътуващите
педагогически специалисти да бъде 10%.
М.Брешкова- Да отбележим уважаеми колеги, че има и добри места в бюджета.
Например в т. 5.10. за издръжка на пенсионерските клубове, в т.5.13. за превоз на
хемодиализирани болни. Колкото и да е малък бюджета е помислено за всеки и да
благодарим на хората, които са го изготвили.
Х.Хасанов-Много добре е заложено в т.5.19. поевтиняване на храната на
ученическото столово хранене. Ще се осъществи ли.
инж.Д.Млъзев- Да , ще стартира столовото хранене на учениците и поевтинявато
на обяда по 0.50 лв. за един ученик.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване следните предложения за допълнения към Проекта за решение:
- Нова т.11. : На основание чл.7, ал.1, т.4 от Наредбата за упражняване
правата на собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества
/ЕООД, ЕАД, ООД и АД/ едноличните търговски дружества с общинско имущество
отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за
финансовата 2000 г.
-дружества с ограничена отговорност 20 на сто;
Средствата постъпват в приход на общинския бюджет :
“ЗА” - 16, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се.
- Финансирането на бюджетния дефицит да се извърши със заеми от банки
в страната:
“ЗА” - 14, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2. Приема се.
- От т.2.2. да отпадне думата “храна” , и да се добави към т.2.1. в проекта
за решение:
“ЗА”- 16, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се.
- В т.10.1. процента за изплащането на билетите и абонаментните карти на
пътуващите педагогически специалисти да бъде завишен със 50 %:
“ЗА” - 4, “ ПРОТИВ” - 4, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -8. Отхвърля се.
- Да отпадне т.5.2. относно субсидия за изграждане на паркинг на
“Общински имоти-Елена” ЕООД в размер на 3000 лв.:
“ЗА” -5, “ ПРОТИВ” -3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8. Отхвърля се.
- В т.7. да бъде изписано на основание чл.27, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от ЗОБ.
“ЗА” -16, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма. Приема се.
- В т.10.1. за изплащане на транспортните разноски на пътуващите
педагогически специалисти да бъде завишен с 10%:
“ЗА”-9, “ ПРОТИВ”- няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 7. Приема се.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно приемане бюджета на община Елена за
2001г. и приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г. с така
направените допълнения:
“ЗА” -11, “ ПРОТИВ” - 2, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №12/23.02.2001 г.
ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена за 2001 г.
Приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Приема бюджета на Община Елена за 2001 г., както следва:
по приходите в размер на 3316853 лв.;
по разходите в размер на 3316853 лв.;
бюджетен дефицит
297000 лв.;
1.1.Финансирането на бюджетния дефицит да се извърши със заеми от
банки в страната.
Разпределението на приходите по бюджетна класификация, съгласно Приложение
№1; разпределението на разходите по пълна бюджетна класификация и функции,
съгласно Приложение №2.
2.Определя приоритети за изразходване на бюджетните средства, както
следва:
2.1.заплати; вноски за осигурителни плащания; медикаменти, включително
за извънстационарно лекарствено снабдяване; храна; помощи; стипендии;
2.2.Отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и
образователните заведения;
2.3.капиталови разходи;
3.Разходите по общинския бюджет да се извършват до размера на
постъпилите приходи по сметката в обслужващата банка.
4.Финансирането на функциите и дейностите от общинския бюджет през
2001 г. да се извършва в рамките на утвърдените бюджетни кредити при спазване
на приоритетите, определени от Общинския съвет.
5.Общинският съвет утвърждава в рамките на приетия бюджет:
5.1.Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на община
Елена в размер на 6000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА. Неусвоените
средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която са
получени. Отчет за изразходването на субсидията се представя в общината до
10.01.2002 г.
5.2.Субсидия за изграждане на паркинг на “Общински имоти” ЕООД в
размер на 3000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА. Неусвоените средства се
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възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени. Отчет за
изразходваната субсидия се представя в общината до 10.01.2002 г.
5.3.За културни прояви от местно значение 7000 лв., като изплащането на
средствата е от група Култура, дейност Други дейности по културата.
5.4.Средства за представителни разходи 1800 лв., в т.ч. за общинска
администрация 1200 лв.; за Общински съвет 600 лв.
5.5.Средства за тържества 1000 лв., като изплащането е от § 1829 Други
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи разходи на дейност
общинска администрация.
5.6.Средства за издръжка на младежки дейности 2000 лв. Средствата се
предоставят за изразходване от функция Образование, дейност Други дейности по
образованието след подписване на договор между Държавната агенция за
младежта и спорта и общината.
5.7.На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта
се предоставят субсидии на:
-Спортен клуб по борба - 350 лв.
-Спортен клуб по джудо- 350 лв.
-Спортен клуб по ски - 350 лв.
Изплащането на средствата в размер на 1050 лв. е от дейност Детски и
специализирани спортни школи. Средствата се предоставят след представяне на
отчет за приходите и разходите за предходната 2000 г. и съгласно тримесечна
разбивка. Средствата се предоставят за участия в състезания. Неусвоените
средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени.
-Клуб по спортно-туристическо ориентиране 350 лв.
-Клуб по ски-туризъм
350 лв.
-Клуб по спортно катерене
350 лв.
-Клуб по туризъм
350 лв.
Изплащането на средствата общо в размер на 1400 лв. е от дейност
Специализирани спортно-туристически школи. Средствата се предоставят след
представяне на отчет за приходите и разходите за предходната 2000г. и съгласно
тримесечна разбивка. Средствата се предоставят за участия в състезания.
Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която
са получени.
5.8.За поддържане на туристическа база субсидия в размер на 4000 лв.,
която да се предостави на ТД “Чумерна” гр.Елена след представяне на отчет
за приходите и разходите за предходната 2000 г. Неусвоените средства се
възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени.
5.9.На основание чл.37 от ПМС №8 за ИДБРБ за 2001 г.1000 лв. за
подпомагане разходите за погребения. Помощта се предоставя за самотни, без
близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Помощта включва
ковчег, превоз на покойник в рамките на населеното място, надгробен знак,
изкопаване и заравяне на гроб.
5.10.За издръжка на регистрираните в общината клубове на пенсионера
средства в размер на 2000 лв., като изплащането на разходите е от функция
“Икономически дейности и услуги, дейност Други дейности по икономиката.
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5.11.За изплащане на задължения по договори за програми за временна
заетост на безработни лица през 2001 г. 11000 лв. Изплащането на средствата е
от функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда, дейност Други дейности по благоустройство и
опазване на околната среда.
5.12.Средства за дялово участие на общината по проекта “Красива
България” 44500 лв. Изплащането на средствата е от функция ЖСБКСООС дейност
Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда.
5.13.Средства за превоз на хемодиализирани болни в размер на 2500 лв.
Изплащането на средствата е от функция Здравеопазване, дейност Други
дейности по здравеопазването.
5.14.Средства в размер на 1000 лв. за реимбурсиране на лекарствените
средства на ветераните от войните. Изплащането на средствата е от функция
Здравеопазване, дейност Други дейности по здравеопазването.
5.15.В изпълнение на чл.23 от ЗНЧ субсидия за развитие на читалищна
дейност 16200 лв. и разпределението на средствата извършено
от определена със заповед на кмета комисия, както следва:
-Читалище в гр.Елена
10000 лв.
-Читалище в с.Беброво
900 лв.
-Читалище в с.Дрента
250 лв.
-Читалище в с.Константин
900 лв.
-Читалище в с.Палици
500 лв.
-Читалище в с.Тодювци
300 лв.
-Читалище в с.Буйновци
250 лв.
-Читалище в с.Костел
900 лв.
-Читалище в с.Руховци
900 лв.
-Читалище в с.Каменари
250 лв.
-Читалище в с.Шилковци
250 лв.
-Читалище в с.Илаков рът
250 лв.
-Читалище в гр.Елена, ул.”Разпоповци”
250 лв.
-За новорегистрирани читалища
300 лв.
Неусвоените субсидии до края на годината се възстановяват по сметката на
общината, от която са получени .
До 27.12.2001 г. на основание чл.26, ал.2 от ЗНЧ, читалищата да представят
отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на
субсидия.
5.16.Неразплатените към 31.12.2000 г. заплати за месец декември в размер
на 64617 лв. да се изплатят от § 0209 Други плащания и възнаграждения, а
съответната част за осигурителни вноски за ДОО, вноски за фонд “ПКБ” и
здравно-осигурителни вноски от работодател по § 0300 Осигурителни вноски за
ДОО; § 0400 Вноски за фонд “ПКБ” ; § 0500 Здравно-осигурителни вноски от
работодателя.
5.17.Средства за СБКО в размер на 1.5% върху средствата за работна
заплата за всички функции и дейности финансирани от общинския бюджет, само
за щатната численост на персонала.

8

5.18.Режийни разноски за ученическо столово хранене за обяд 0.70 лв. за
един ученик.
5.19.Поевтиняване на храната за ученическо столово хранене за обяд 0.50
лв. за един ученик.
6.Общинската администрация да осигурява текущ контрол върху
разходването на бюджетни средства от ръководителите на бюджетни заведения и
второстепенни разпоредители с бюджетни средства. На основание чл.28, ал.2 от
ЗОБ кмета на общината да ограничава или
спира
финансирането на бюджетните организации или звена при доказано нарушение
на бюджетната дисциплина, до отстраняване на нарушението.
7.Общинския съвет упълномощава кмета на общината да извършва промени
на кредитите по бюджета за 2001 г. при спазване на общия размер на бюджета на
основание чл.27, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от ЗОБ.
8.Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки и
фондове за 2001 г., съгласно Приложение № 4 на приходите в размер на 95266
лв., разходите в размер на 77380 лв. и остатък 17886 лв.
9.Утвърждава разпределението на средствата за капиталови разходи по
приложеното поименно разпределение на разходите за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2001 г. по функции и обекти, съгласно
Приложение № 4 общо в размер на 182600 лв.
в т.ч. с целева субсидия
135000 лв.
със собствени бюджетни средства
34000 лв.
със средства от СФИДА
8600 лв.
със средства от фонд”Жилищно
строителство”
5000 лв.
10.На основание чл.36 от ПМС № 8 за ИДБРБ за 2001 г. да се изплащат
транспортни разноски:
10.1.На пътуващите педагогически специалисти на територията на
общината от 02.01. до 31.12.2001 г. според разстоянията и стойността на билетите
или абонаментните карти, както следва:
за ОУ
за ЦДГ
Елена-Майско-Елена
70 %
70 %
Елена-Константин-Елена
60 %
60 %
Елена-Беброво-Елена
50 %
50 %
Беброво-Майско-Беброво
40 %
Константин-Майско-Константин
40 %
Елена-Палици-Елена
40 %
10.2.На пътуващия среден медицински персонал за обслужване на детските
и учебни заведения на територията на общината да се изплащат пътните разноски
според разстоянията и стойността на билетите по предварително утвърден график
за посещение на заведенията, както следва:
Елена-Майско-Елена
60 %
Елена-Константин-Елена
50 %
Елена-Беброво-Елена
40 %
Елена-Палици-Елена
30 %
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10.3.На пътуващия педагогически и среден медицински персонал до ДДМУИ
с.Илаков рът да се изплащат пътните разноски според разстоянието и стойността
на билетите и абонаментните карти - Елена
-Илаков рът- Елена - 40 %.
Работодателите да съгласуват с кмета на общината и да утвърдят списък на
лицата, които имат право на изплащане на транспортни разходи и да го
представят по т.10.1. в счетоводството на направление Образование ; по т.10.2. в
счетоводството на общинска администрация; по т.10.3. в счетоводството на ОССП.
11.На основание чл.7, ал.1, т.4 от Наредбата за упражняване правата на
собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества /ЕООД,
ЕАД, ООД и АД/ едноличните търговски дружества с общинско имущество
отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за
финансовата 2000 г.
-дружества с ограничена отговорност 20 на сто;
Средствата постъпват в приход на общинския бюджет.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде 10 минутна
почивка.
След почивката в залата присъстват 16 общински съветника.
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 на купувач на 11 875 дяла, представляващи
80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена и доклада от комисията за водене
на преговорите с потенциален купувач за продажбата на 11 875 дяла от капитала
на “Текстил” ЕООД гр.Елена, определена с Решение № 158/30.11.2000 г. на ОбС Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов - Председател на ПК “Икономическо развитие”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 14.00 ч. предложението относно
определяне на купувач на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на
“Текстил” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя и предлага т.3 от Проекта за решение
да бъде във следния вид:
“3. Възлага на кмета на общината да сключи утвърден от ОбС договор за
приватизационна продажба на 11 875 дяла от капитала на “Текстил” ЕООД
гр.Елена с определения купувач, със задължение за неотчуждаване предмета на
сделката за срок от 3 /три/години. “
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната комисия
“Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание, проведено на
22.02.2001 г. от 17.00 часа предложението относно определяне на купувач на 11
875 дяла, представляващи 80 % от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена, като го
подкрепя и предлага следното допълнение:
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- в т. 3 от проекта за решение да бъде добавено - “…да сключи
утвърден от Общински съвет договор…” и “…със задължение за неотчуждаване
предмета на сделката за срок от 3 години.”
инж.Д.Млъзев- Аз не участвах пряко в преговорите с потенциален купувач на
“Текстил” ЕООД гр.Елена и в момента изпитвам смесени чувства. В предизборната
кампания поехме ангажимента в духа на стабилизираща програма това голямо
предприятие на територията на нашата община да просперира. Не съм доволен от
постигнатата цена, която реално е много по-голяма. Купувачът поема задачата да
инвестира над 300 хил.лева в предприятието. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.137, ал.1, т.8 от ТЗ, въз основа
на чл.7, ал.1, т.11 от Наредбата на ОбС за упражняване правата на собственост
върху капитала в ТД , предлагам за
допълнение в Проекта за решение като т.4 : Да се предяви иск срещу Минко
Минков Дживодеров от гр.Елена, ул.”Църковна” № 5, ЕГН 3009121483, бивш
управител на “Текстил” ЕООД гр.Елена, за нанесени вреди на дружеството,
определени в ревизионен акт № 01273/20.07.1999 год. на Териториално
управление “Държавен финансов контрол” гр.Велико Търново;
-като т.5 :Определя за представител за водене на процеса инж. Дилян
Стефанов Млъзев- кмет на Община Елена.
С.Топалов - Допълнение към новото допълнение. Не може да се реагира толкова
бързо на новото предложение, направено от г-н кмета.Трябва да се реагира по
някакъв начин, но това значи ли, че досегашните управители на дружествата се
освобождават от отговорност.
Св.Шарков- юрист на община Елена. Инж. Петър Петров също не се освобождава
от отговорност.
д-р Д.Лаловска- Не беше освободен от отговорност Минко Дживодеров , и
инж.Петров не е освободен. Докато се реализира сделката никой не се
освобождава от отговорност.
С.Топалов- Що се касае за т.3 относно договора, който да бъде утвърден от ОбС
да се изясни в какъв срок ще бъде изготвен той, иска се време, подготовка на
договора и представянето му в окончателен вид. Дали за пет или десет дена ,
възможно най-краткия срок, защото мисля че е коректно да се знае това от
купувача.
инж.Д.Млъзев- Що се касае до общинска администрация до края на м. февруари
тя ще си свърши работата. Да вземе отношение и г-н Шарков.
Св.Шарков- Има такъв договор утвърден, който е в конкурсната документация.
Подробно е говорено по договора с купувача. Може да се правят допълнения. Ако
има такива към утвърдения договор корекции, то отново трябва да минава през
Общинския съвет за утвърждаване.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет Елена подложи на гласуване следните
допълнения:
-т.3 от Проекта за решение да бъде във следния вид:
3. Възлага на кмета на общината да сключи утвърден от ОбС договор за
приватизационна продажба на 11 875 дяла от капитала на “Текстил” ЕООД
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гр.Елена с определения купувач, със задължение за неотчуждаване предмета на
сделката за срок от 3 /три/години.
“ЗА”- 15, “ ПРОТИВ” -няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. Приема се.
-нова т. 4 - На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от
Търговския закон и чл.137, ал.1, т.8 от ТЗ, да се предяви иск срещу Минко Минков
Дживодеров от гр.Елена, ул.”Църковна” № 5, ЕГН 3009121483, бивш управител на
“Текстил” ЕООД гр.Елена, за нанесени вреди на дружеството,
определени в ревизионен акт № 01273/20.07.1999 год. на Териториално
управление “Държавен финансов контрол” гр.Велико Търново ;
-нова т.5 :Определя за представител за водене на процеса инж. Дилян
Стефанов Млъзев- кмет на Община Елена.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нови т.4 и 5
към проекта за решение:
“ЗА” - 12, “ ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
относно определяне на купувач на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала
на “Текстил” ЕООД гр.Елена, с така направените предложения за допълнения:
“ЗА” - 14, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е №13 /23.02.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне на купувач на 11 875 дяла, представляващи
80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.25, ал.2, т.3
от ЗППДОП и доклад на комисията за водене на преговорите с потенциални
купувачи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Определя за купувач на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на
“Текстил” ЕООД гр.Елена, регистрирано с решение по ф.д. 2737/92 г. на ВТОС
“Симант” ООД гр.София, регистрирано с решение по ф.д. № 26555/92 г. на СГС,
представлявано от управителя Симеон Христов Хубавий, с ЕГН 4001022228 при
следните финансови и стопански показатели:
1.1.Поемане и изплащане на финансовите задължения на приватизираното
дружество към момента на сключване на сделката , като
задълженията към общината са със срок на изплащане 6 /шест/ месеца от датата
на сключване на договора.
1.2.Програма за трудова заетост, с абсолютен брой работни места по
години, както следва:
2001г.
- 24 работни места
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2002г.
- 35 работни места
2003г.
- 48 работни места
1.3.Средства за инвестиции:
2001г.
- 250 000 лева
2002г.
- 100 000 лева
2003г.
- 100 000 лева
1.4.Покупна цена:
1 187,50 /хиляда сто осемдесет и седем лева 50 ст./ за 11 875 дяла.
2.Определя за представител на Община Елена в общото събрание на
съдружниците в “Текстил” ООД гр.Елена инж.Петър Иванов Петров.
3.Възлага на кмета на общината да сключи утвърден от Общински съвет
договор за приватизационна продажба на 11 875 дяла от капитала на “Текстил”
ЕООД гр.Елена с определения купувач, със задължение за неотчуждаване
предмета на сделката за срок от три /3/ години.
4.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и
чл.137, ал.1, т.8 от ТЗ да се предяви иск срещу Минко Минков Дживодеров от
гр.Елена, ул.”Църковна” № 5, ЕГН 3009121483, бивш управител на “Текстил”
ЕООД гр.Елена, за нанесени вреди на дружеството, определени в ревизионен акт
№ 01273/20.07.1999 год. на Териториално управление “Държавен финансов
контрол” гр.Велико Търново.
5.Определя за представител за водене на процеса инж. Дилян Стефанов
Млъзев- кмет на Община Елена.
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 утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и годишната
приходно-разходна сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване на околната
среда.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Иван Генов- Председател на ПК “Икономическо развитие”. ПК разгледа на
свое заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 14.00 часа предложението относно
утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и годишната приходно-разходна
сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване на околната среда, като го
подкрепя.
М.Брешкова - Председател на ПК “Селищно изграждане”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 17.30 часа предложението относно
утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и годишната приходно-разходна
сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване на околната среда, като го
подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и
годишната приходно-разходна сметка за 2001 г. на Общинския фонд за опазване
на околната среда :
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“ЗА” - 15, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №14/23.02.2001 г.
ОТНОСНО:Утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и годишната
приходно-разходна сметка за 2001 г. на общинския фонд за
опазване на околната среда
На основание чл.27 от Наредбата за набиране, разходване и контрол на
средствата по фондовете за опазване на околната среда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Утвърждава годишния отчет за 2000 г. на общинския фонд за опазване на
околната среда. Приложение № 1.
2.Утвърждава годишната приходно-разходна сметка за 2001 г. на
общинския фонд за опазване на околната среда. Приложение № 2.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
председателя на ПК “Селищно изграждане” г-жа Марийка Брешкова, която
запозна присъстващите с предложението относно включване в състава на
Управителния съвет на Общинския фонд за опазване на околната среда на
представител на Общински съвет -Елена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
С.Кънчев- Уважаеми колеги, един протокол не значи внесено предложение за
проект за решение в ОбС. Мисля, че не е спазен реда. Предлагам проекта за
решение да бъде във следния вид: На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за
набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на
околната среда, ОбС реши: Избира за представител на ОбС -Елена в състава на
Управителния съвет на Общинския фонд за опазване на околната среда Марийка
Георгиева Брешкова - общински съветник.
Други мнение по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно включване в състава на Управителния съвет на
Общинския фонд за опазване на околната среда на представител на Общински
съвет -Елена с така направеното допълнение:
“ЗА” -15, “ 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 №15/23.02.2001 г.
ОТНОСНО:Включване в състава на Управителния съвет на
Общинския фонд за опазване на околната среда на представител
на ОбС -Елена
На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за набиране, разходване и контрол
на средствата по фондовете за опазване на околната среда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Избира за представител на Общински съвет-Елена в състава на
Управителния съвет на Общинския фонд за опазване на околната среда
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БРЕШКОВА - общински съветник.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението относно приемане на Културен календар на община Елена за 2001
г.
От залата излязоха общинските съветници С.Топалов и С.Кънчев. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Й.Минчев- Председател на ПК “Образование, култура..”. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 22.02.2001 г. от 16.00 ч.
предложението относно приемане на Културен календар на община Елена за 2001
год., като го подкрепя и предлага следните допълнения:
-15-17 април - “Българският Великден “ в гр.Елена;
-01 май- 125 години от Априлското въстание;
-11 май 120 години от построяване и освещаване на храма “Св.св.Кирил и
Методий” - с. Константин;
-15 юли- Поклонение до Плаковския и Капиновския манастир;
-20-22 юли - Празник на Балкана - 100 години от ТД “Чумерна” и 70 години
от провеждането на Национален туристически събор в гр.Елена;
-10 август - “Шанс за нашите деца” - здравно-информационна кампания
“Антиспин и антидрога”;
- 06 септември- Денят на съединението; 116 години от Съединението на
Княжество България и Източна Румелия;
-01 ноември - Ден на народните будители; 200 години от рождението на
Андрей Робовски и Иларион Ловчански; 130 години от основаването на Еленския
революционен комитет от Васил Левски;
- 23 декември - Коледен концерт;
- 29 декември - 120 години от създаването на читалище “Просвета” Разпоповци.
Кр.Николов- Чух, че за децата ще има здравно-информационна кампания
“Антиспин и антидрога” -“Шанс за нашите деца” през м. август. Ако може да бъде
през учебно време.
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П.Ваков- Ако може в Културния календар да се включат само местните празници
на гр.Елена.
инж.Д.Млъзев - Уважавам Данчо Минчев като общински съветник и приятел, но аз
не си позволих да правя промени в Културния календар, защото не взех участие в
комисията, която го състави. Според мен трябва да се включат културни
празници, а не спортни и религиозни. Поддържам мнението на г-н Ваков и без
да опонирам предложението смятам , че
средствата
от бюджета няма да
стигнат при този вариант на календара. Общинските съветници са със толкова
възможности ,че ако подходят малко по-сериозно могат да съдействат за
дарения. Предлагам в Културния календар да се включат най-важните и значими
прояви от местно значение.
К.Димитров- По повод на предложението на Красимир Николов “Шанс за нашите
деца” да бъде през учебно време ще кажа, че е по-удобно този празник да бъде
през лятото, защото в Елена идват и много деца от други градове и ще стане помасов . Съгласен съм с г-н Млъзев , че трябва да търсим спонсори за тези
празници.
Кр.Николов- Процедурен въпрос - предполагам, че този въпрос не е толкова
актуален и можем да го отложим за друго заседание. Комисията по изготвянето на
календара и г-н кмета да внесат общ проект за Културния ни календар за 2001 г.
и тогава да го разгледаме .
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет Елена подложи на гласуване
предложението за отлагане разглеждане на предложението за приемане на
Културен календар на община Елена за 2001 г. за следващо заседание:
“ЗА” - 13, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1 . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №16/23.02.2001 г.
ОТНОСНО:Приемане на Културен календар на община Елена за 2001 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА,
Р Е Ш И :
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2001 г. ЗА СЛЕДВАЩО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
След изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет-Елена
д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 17.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/

