
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 
 

№ 5 
 
 Днес 19.03.2001 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 промяна на бюджета за 2001 г.                    

        Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно увеличаване дяловото участие на Община 

Елена в капитала на “Еленски Балкан” ООД. 
        Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно определяне статут и цени на жилища 
общинска собственост.  
        Вн.:Зам.кмета на общината 
 4.Предложение относно продажба на обекти-частна общинска 
собственост по ЗОС 

Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно определяне цена на вода за питейно-битови 
нужди от общински водоснабдителни мрежи 

Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно даване съгласие за откриване на 

акредитационна процедура на “МБАЛ ”Д-р Д. Моллов”-Елена ЕООД. 
Вн.:Д.Лаловска 

 7.Предложение относно приемане на Културен календар на Община 
Елена за 2001 г. 
        Вн.:ПК “ОКМДСТ” 
 8.Предложение относно приемане на Наредба за спазването на 
обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на 
Община Елена. 
        Вн.: Й. Минчев-общински 
        съветник 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстват 13 общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред. 
 Кметът на общината инж.Дилян Млъзев внесе предложение за нова т.9. 
Предложение относно одобряване на анекс към договор за приватизационна 
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продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 % от капитала на “Текстил” - 
ЕООД гр.Елена. 
 Други мнения по Проекта за дневен ред не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова 
т.9. Предложение относно одобряване на анекс към договор за 
приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 % от 
капитала на “Текстил” - ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” 12, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. Приема се. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
Проекта за дневен ред с направеното предложение за нова т.9 относно 
одобряване на анекс към договор за приватизационна продажба на 11 875 
дяла, представляващи 80 % от капитала на “Текстил” - ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” -13, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  : 
 

1.Предложение относно промяна на бюджета за 2001 г.                    
       Вн.:Кмета на общината 

2.Предложение относно увеличаване дяловото участие на Община 
Елена в капитала на “Еленски Балкан” ООД. 
       Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно определяне статут и цени на жилища 
общинска собственост.  
       Вн.:Зам.кмета на общината 

4.Предложение относно продажба на обекти-частна общинска 
собственост по ЗОС 

Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно определяне цена на вода за питейно-битови 
нужди от общински водоснабдителни мрежи 

Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно даване съгласие за откриване на 

акредитационна процедура на “МБАЛ ”Д-р Д. Моллов”-Елена ЕООД. 
Вн.:д-р Д.Лаловска 

 7.Предложение относно приемане на Културен календар на Община 
Елена за 2001 г. 
       Вн.:ПК “ОКМДТС” 
 8.Предложение относно приемане на Наредба за спазването на 
обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на 
Община Елена.Вн.:  
       Вн.:Й. Минчев-общ.съветник 

9.Предложение относно одобряване на анекс към договор за 
приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 % от 
капитала на “Текстил” - ЕООД гр.Елена. 
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 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 промяна на бюджета за 2001 г. 
 Дадена бе думата за становище на Постоянната комисия 
“Икономическо развитие”: 
П.Ваков- секретар на ПК”Икономическо развитие”. Комисията разгледа на 
свое заседание предложението относно промяна на бюджета за 2001 г. на 
свое заседание проведено на 16.03.2001 г. от 14.00 часа и го подкрепя. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението относно промяна на бюджета на Община Елена за 2001г.: 
 
“ЗА” - 12, “ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №18/19.03.2001 г. 
 

ОТНОСНО : Промяна на бюджета за 2001 г. 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И  : 
 
 1.Приема промяна на бюджета на Община Елена за 2001 г. с 36 244 лв. 
и общ размер на приходите 3353097 лв. /Приложение №1/ 

           на разходите 3353097 лв. /Приложение №2/ 
2.Приема промяна на бюджета по функции, групи, дейности,параграфи 

и подпараграфи, съгласно Приложение №2. 
3.Приема промяна на числеността на персонала, съгласно Приложение 

№2 от 363.5 бр. на 370.5 бр.- промяна със 7 бр. за бюджетни дейности. 
 
ПО ВТОРА 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 увеличаване дяловото участие на Община Елена в 
капитала на “Еленски Балкан” ООД. 

В залата влязоха общинските съветници Марийка Брешкова и 
инж.Георги Аргиров. В залата присъстват 15 общински съветника. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
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П.Ваков- секретар на ПК “Икономическо развитие”. Комисията разгледа на 
свое заседание предложението относно увеличаване дяловото участие на 
Община Елена в капитала на “Еленски Балкан” ООД на свое заседание 
проведено на 16.03.2001 г. от 14.00 часа и го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
С.Топалов- В предложението да се добави по еди си кой член от ТЗ, съгласно 
изискванията се прави промяна в капитала на “Еленски Балкан”. 
инж.Д.Млъзев- Аз съм против да се вписва някакъв член от ТЗ, тъй като това 
предложение е съгласувано с юриста на общината и става въпрос за промяна 
на капитала на дружеството. 
С.Топалов- На какво основание се увеличава капитала на “Еленски Балкан”. 
Да не бъркаме ЕООД с ООД. Нали ние тук си даваме съгласието дали 
дяловото участие трябва да бъде увеличено или намалено. Предлагам да 
впишем чл.148, ал.1, т.1. от ТЗ. 
инж.Д.Млъзев- Тук се изменя дружествен договор. В нашият случай ние не 
сме общото събрание,  чл.148 от ТЗ е от компетенциите на общото събрание, 
а ние не сме. Съгласен съм да цитираме чл.12, раздел  пети, т.3 от Наредбата 
за търговските дружества. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване  предложението за допълнение на чл.148, ал.1, т.1 от ТЗ в проекта 
за решение: 
 
“ЗА”- 4, “ПРОТИВ” - 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8. Не се приема. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за 
допълнение на чл.12, т.3 от Наредбата за упражняване правата на 
собственост на Община Елена върху капитала в ТД в проекта за решение: 
“ЗА” - 9, “ПРОТИВ” - 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5. Приема се. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 
увеличаване дяловото участие на Община Елена в капитала на “Еленски 
Балкан” ООД с така направеното предложение за допълнение: 
 
“ЗА” - 10, “ПРОТИВ” - 3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №19/19.03.2001г. 
 

ОТНОСНО: Увеличаване дяловото участие на Община Елена в 
капитала на “Еленски Балкан” ООД 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.12, т.3 от Наредбата 

за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в 
търговските дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
ЕЛЕНА 
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Р   Е   Ш   И   : 

 
 1.Увеличава дяловото участие на Община Елена в “Еленски Балкан” 
ООД -гр.Елена с 2574 лева, като по този начин дяловете в капитала на 
дружеството, собственост на общината да станат 26 , на обща стойност 2600 
лева. 

2.Възлага на кмета на общината, в качеството му на представляващ я 
в Общото събрание на съдружниците в “Еленски Балкан” ООД да участва в 
заседание на ОС за увеличаване капитала на дружеството, чрез 
пропорционално увеличаване на дяловете на съдружниците до обща 
стойност 5000 лева. 

 
ПО ТРЕТА 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 статут и цени на жилища общинска 
собственост. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
М.Брешкова- председател на ПК “Селищно изграждане”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 16.03.2001 г. от 16.00 
часа предложението относно определяне статут и цени на жилища общинска 
собственост, като го подкрепя. 
П.Ваков- секретар на ПК “Икономическо развитие”. ПК “Икономическо 
развитие” разгледа на свое заседание, проведено на 16.03.2001 г. от 14.00 
часа предложението относно определяне статут и цени на жилища общинска 
собственост, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
С.Кънчев- Как беше миналата година, за какво върнахме за разглеждане това 
предложение. 
инж.Ив.Маринов- За писмено искане от Министерството за регионално 
развитие и благоустройството , че ОбС е в правото си да продава жилищата. 
Направихме среща и с правоимащите. 
С.Кънчев- Предлагам цената на един квадратен метър да е 36 лева , като 
обезщетение към чакащите хора. 
инж.Ив.Маринов- Като вносител не възразявам на това предложение. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението в т.2  цената на един квадратен метър от 43 лева 
да се замени с 36 лева: 
“ЗА” - 15, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 

 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска 
подложи на гласуване предложението относно определяне статут и цени на 
жилища общинска собственост с направеното предложение за изменение в 
т.2: 
“ЗА” - 15, “ 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 №20/19.03.2001г. 
 

ОТНОСНО: Определяне статут и цени на жилища общинска 
собственост 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 и 

чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.23 от ППЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1.Определя статут на жилищата в секция “Б” на жилищен блок в кв.93 
в гр.Елена, ул.”Ив.Момчилов” № 108 за продажба на граждани, изпълнили 
задълженията си по 70-то ПМС от 1980 г. за подобряване на условията за 
подготовка и реализация на младежта. 
 2.Определя цена на един квадратен метър застроена площ в 
незавършен вид на апартаментите в жилищен блок 1, кв.93, секция “Б” в 
гр.Елена, ул.”Ив.Момчилов” №108 в размер на 36 лева. 
 
 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 продажба на обекти-частна общинска собственост по 
ЗОС. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
Й.Раднев- председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 16.03.2001г от 17.00 часа 
предложението относно продажба на обекти-частна общинска собственост по 
ЗОС, като го подкрепя. 
П.Ваков- секретар на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание, проведено на 16.03.2001 г. от 14.00 часа 
предложението относно продажба на обекти-частна общинска собственост по 
ЗОС, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението относно продажба на обекти-частна общинска собственост по 
ЗОС : 
“ЗА” - 15, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
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 Р Е Ш Е Н И Е №21/19.03.2001г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на обекти - частна общинска собственост 
по ЗОС 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, 
чл.25, ал.1 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   : 
 I. Открива процедура за продажба на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, както следва: 
 1. Част от имот пл.№ 152 по плана на с.Яковци с обща площ на имота 
2880 кв.м., заедно с построените в него сгради. Имотът е актуван с АОС 
№276/21.02.2001 г. 
 2. Незастроен парцел IX в кв.27 по плана на с.Майско с обща площ 760 
кв.м. Имотът е актуван с АОС №277/21.02.2001 г. 

Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими 
процедури по продажбата. 
 II. Намалява първоначалната тръжна цена на обявените за продажба и 
непродадени обекти след проведени търгове, както следва: 
 1.Имот с.Майско   от  4 500 лв. на  3 500 лв. 
     2.Парцел VI в кв.32 гр.Елена от 12 000 лв. на  6 000 лв. 

3.Училище с.Яковци  от 33 000 лв. на 20 000 лв. 
4.Столова с.Блъсковци  от  4 000 лв. на  3 000 лв. 
5.Училище с.Блъсковци  от  6 000 лв.  на  5 000 лв. 
6.Училище с.Дрента  от 40 000 лв. на 32 000 лв. 
7.Общежитие с.Дрента  от 30 000 лв. на 25 000 лв. 
8.Имот с.Дебели рът  от  2 420 лв. на  1 500 лв. 
Възлага на кмета на общината да организира и проведе търговете по 

реда и условията на НРПУРОИОЕ и сключи договора за покупко-продажба. 
 
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 определяне цена на вода за питейно-битови нужди 
от общински водоснабдителни мрежи. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
М.Брешкова- председател на ПК “Селищно изграждане”. ПК разгледа на свое 
заседание, проведено на 16.03.2001 г. предложението относно определяне 
цена на вода за питейно-битови нужди от общински водоснабдителни мрежи, 
като го подкрепя и има следното предложение :  
 - т. 3 от проекта за решение да отпадне изцяло; 
 - в т. 2 - цена на водата - 0,60 лв./м3.  
 По цената на водата Красимир Николов е с особено мнение и 
комисията не излиза с единно становище. 
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 - т. 4 да стане т. 3, като датата бъде променена на 01.06.2001г. 
П.Ваков-секретар на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание, проведено на 16.03.2001 г. от 14.00 часа 
предложението относно определяне цена на вода за питейно-битови нужди 
от общински водоснабдителни мрежи, като го подкрепя. Имам едно 
предложение- в т.4 б - “обработваема площ” да се замени с “поливна площ”. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
д-р Н.Титева-Подкрепям внесеното предложение, тъй като общината не е 
задължена да плаща изразходваната вода на недобросъвестните хора. 
К.Димитров- Предлагам т.3 от предложението да отпадне, защото става 
въпрос за пестене на природната вода, както е по целия свят. Не е само тук 
при нас. Има недобросъвестни хора по селата , които ще хабят водата, без да 
се съобразяват с нещо. Аз съм за закупуване на водомери, да им се даде на 
хората гратисен период, за което време всеки да си закупи, ако трябва 
общината да съдейства за отложено им плащане. 
инж.Д.Млъзев- Съжалявам, че нямах възможност да взема участие в 
заседанията на ПК, които разглеждаха това предложение, за да ви предложа 
на вашето внимание моето становище : съгласен съм т.3 да отпадне; в т.4 от 
техническа гледна точка предлагам срока да е 01.07.2001 г., както и същият 
срок- 01.07.2001 г. в т.2; пак в т.2 цената на един кубичен метър да е по 0.75 
лв. Моето мнение е да остане  “обработваема площ”. 
Кр.Николов- Предлагам цената на водата за м З да е 0,50 лв. 
П.Ваков- Аз съм съгласен с предложението на кмета и предлагам да го 
гласуваме. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване внесените предложения за изменения и допълнения : 
 -да отпадне т.3 от проекта за решение: 
“ЗА” - 15, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се. 
 -цена на водата  - 0,60 лв./м3: 
“ЗА” - няма, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 15. Не се 
приема. 
 - цена на водата  - 0,50 лв./м3: 
“ЗА” - 5, “ ПРОТИВ” -6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - 4. Не се приема. 
 - цена на водата  - 0,75 лв./м3: 
“ЗА” - 11, “ ПРОТИВ” -4, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 - в т.2 срока да се считано от 01.07.2001 г. : 
“ЗА” - 11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 4. Приема се. 
 - срока в т.4 , която става т.3 да е 01.06.2001 г.: 
“ЗА” -4 , “ ПРОТИВ” -1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 10. Не се приема. 
 От залата излезе общинският съветник Симеон Кънчев.В залата 
присъстват 14 общински съветника. 
 - в  нова т.3 срока да е считано от 01.07.2001 г. : 
“ЗА” -9, “ПРОТИВ” -4, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се. 
 В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. Присъстват 15 
общински съветника. 
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 -в нова т.3 б. “обработваема площ” да се замени с “поливна площ”: 
 
“ЗА” -3, “ ПРОТИВ” -5, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 7. Не се приема. 
 От залата излезе общинският съветник инж.Георги Аргиров. В залата 
присъстват 14 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска 
подложи на гласуване предложението относно определяне цена на вода за 
питейно-битови нужди от общински водоснабдителни мрежи с така 
направените допълнения: 
“ЗА” -10, “ ПРОТИВ” - 2, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №22/19.03.2001г. 

  
ОТНОСНО:Определяне цена на вода за питейно битови нужди 
от общински водоснабдителни мрежи 

 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от Закона за водите и 
чл.30, ал.6 от Наредба №9/14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1.Отменя Решение № 67/31.03.2000 г. 
 2.Приема цена на един кубичен метър изразходвана вода за питейно-
битови нужди от селищните водоснабдителни системи - публична общинска 
собственост в 31 населени места по приложения списък, цената определена 
от ВС “Йовковци” ООД за район гр.Елена, считано от 01.07.2001 г. - 0,75 
лв./м3/. 
 3.За абонати, които не монтират водомери на водопроводните 
отклонения, от 01.07.2001 г. количеството изразходвана вода от общинските 
водопроводни мрежи за един месец се определя: 
 а/по 5 куб.м. за всеки обитател; 
 б/по 0,015 куб.м. на кв.м. обработваема площ; 
 в/по 0,1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно 
ползване /вила, бунгало и др./ и жилище, в което няма постоянно живущ 
обитател; 
 г/по 0,5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда - в строеж; 
 д/по 1 куб.м. за един брой едър добитък; 
 е/по 0,5 куб.м. за един брой дребен добитък. 
 От залата излезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата 
присъстват 13 общински съветника. 
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 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна 
присъстващите с предложението относно даване съгласие за откриване на 
акредитационна процедура на “МБАЛ ”Д-р Д. Моллов”-Елена” ЕООД. 
 В залата влезе общинският съветник инж.Иван Генов. Присъстват 14 
общински съветника. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата са 15 
общински съветника. 

Такива не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване предложението относно даване съгласие за откриване на 
акредитационна процедура на “МБАЛ ”Д-р Д. Моллов”-Елена” ЕООД: 
“ЗА” - 15, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 В залата влезе общинският съветник инж.Георги Аргиров. В залата са 
вече 16 общински съветника. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №23/19.03.2001г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие  за откриване на акредитационна 
процедура на “Многопрофилна болница за активно лечение 
“Д-р Димитър Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена 
 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Наредба № 1/27.04.2000 

г. на МЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
  
1.Общински съвет - Елена дава съгласие за откриване на 

акредитационна процедура на общинско лечебно заведение за болнична 
помощ - “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър 
Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 

на секретаря на ПК “Образование, култура,…” Иван Бояджиев, който запозна 
присъстващите с предложението на ПК относно приемането на Културен 
календар на Община Елена за 2001 г. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
Й.Минчев- председател на ПК “Образование, култура…”. Комисията разгледа 
на свое заседание предложението за Културен календар на Община Елена за 
2001 г., проведено на 15.03.2001 г. от 17.00 часа. В комисията бе разгледано 



 11
и предложението на кмета на общината и след проведените разисквания 
Ви предлагаме нов проект, който е съгласуван с първият проект на 
вносителя. ПК предлага срещу датата 05 декември да бъде записано - 124 
години от боевете край Марян и Елена. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет Елена подложи на гласуване 
предложението относно приемане Културен календар с направеното 
предложение за поправка: 
“ЗА” - 16, “ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА взема 
следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №24/19.03.2001г. 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на Културен календар на Община Елена 
за 2001 г. 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
1. Приема Културния календар на Община Елена за 2001 г., съгласно 

приложението. 
 
 ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 
на председателя на ПК “ОКМДСТ” Йордан Минчев, който запозна 
присъстващите с проекта за Наредба за спазването на обществения ред при 
дейността на религиозните общности на територията на Община Елена. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение за наредба. 
Ив.Бояджиев- Обсъдихме Наредбата за спазването на обществения ред при 
дейността на религиозните общности на територията на Община Елена в 
постоянната комисия, като изказах особено мнение по чл.8. За мен той не е 
прецизиран и предлагам да отпадне изцяло. Защо децата под 18 години 
трябва да искат писмено съгласие от родителите си, за да отидат на църква.  
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване на “Първо четене” 
Наредбата за спазването на обществения ред при дейността на религиозните 
общности на територията на Община Елена: 
“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 №25/19.03.2001г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на Наредба за спазването на обществения 
ред при дейността на религиозните общности на територията 
на Община Елена 

 
 На основание чл.22 , ал.1 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р   Е   Ш   И   : 
1. Общински съвет - Елена приема на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” Наредба за 

спазването на обществения ред при дейността на религиозните 
общности на територията на Община Елена. 

2. Общински съвет - Елена възлага на кмета на общината да следи за 
спазването й. 
 
Й.Раднев- Предлагам да гласуваме наредбата на “Второ четене”. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за 
гласуване на “Второ четене” на Наредбата за спазването на обществения ред 
при дейността на религиозните общности на територията на Община Елена: 
“ЗА” -14, “ ПРОТИВ” - 1 , “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Приема се. 

 Председателят на ОбС подложи на гласуване чл.8 от Наредбата 
за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности 
на територията на Община Елена да отпадне изцяло: 
“ЗА” - 14, “ ПРОТИВ” - 1 , “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Приема се. 

Председателят на ОбС подложи на гласуване на “Второ четене” 
Наредбата за спазването на обществения ред при дейността на религиозните 
общности на територията на Община Елена с направеното изменение : 
“ЗА” - 15, “ ПРОТИВ” - 1 , “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №26/19.03.2001г. 
 
ОТНОСНО:Приемане на Наредба за спазването на обществения 
ред при дейността на религиозните общности на територията 
на Община Елена 

 На основание чл.22 , ал.1 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 
1. Общински съвет - Елена приема на “ВТОРО ЧЕТЕНЕ” Наредба за 

спазването на обществения ред при дейността на религиозните 
общности на територията на Община Елена. 

2. Общински съвет - Елена възлага на кмета на общината да следи за 
спазването и. 
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 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 одобряване на анекс към договор за 
приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 % от 
капитала на “Текстил” - ЕООД гр.Елена. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението относно одобряване на анекс към договор за 
приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 % от 
капитала на “Текстил” - ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” - 15, “ ПРОТИВ” - няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №27/19.03.2001г. 

 
 

ОТНОСНО:Одобряване на анекс към договор за 
приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 
80% от капитала на “Текстил” -ЕООД - гр.Елена 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от ЗППДОбП и чл.19 

от договор за приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80 
% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
 1.Одобрява анекс към договор за приватизационна продажба на 11 875 
дяла, представляващи 80 % от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена, както 
следва: 
 §1. Чл.7, ал.4 от договора се изменя, както следва: 
 В тригодишен срок от сключването на ДОГОВОРА да инвестира 
средства за възстановяване и въвеждане в експлоатация на фабрика 
“Текстил” - гр.Елена, съгласно предложения инвестиционен план на обща 
стойност 450 000 лв., както следва: 
 До края на 2001 г. - не по-малко от 180 000 лв.; 
 До края на 2002 г. - не по-малко от 280 000 лв.; 
 До края на 2003 г. - не по-малко от 380 000 лв.; 
 До 31.03.2004 г. - не по-малко от 450 000 лв. 
 Така посочените суми са с натрупване от предходните години. 
 Купувачът отчита вложените средства с доклад, с приложени заверени 
от управителя копия на документите, доказващи извършените инвестиционни 
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разходи, който връчва на продавача в срок до 30 март на годината, 
следваща отчетния период. 
 §2. Чл.7, ал.9 от договора се изменя, както следва: 
 Купувачът се задължава да не отчуждава заварените към датата на 
сключването на договора ДМА, собственост на дружеството за срок от 6 
/шест/ месеца от подписването му, освен с писменото съгласие на продавача, 
с изключение на придобитите до 1990 г. машини и съоръжения. 
 2. Упълномощава кмета на общината да подпише анекса, който става 
неразделна част от договора и влиза в сила от момента на одобрението му от 
Общински съвет- Елена. 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна 
присъстващите с предстоящия  дискусионен форум на 23.03.2001 г., 
организиран от РДС “Централна Стара планина”, на който домакин ще бъде 
Община Елена и “Българският Великден” на 15 - 17април в гр.Елена. 
 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 16.15 
часа. 
 
 
 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/  
 
 
 


