О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т–Е Л Е Н А

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

П Р О Т О К О Л
№ 10
Днес 17.07.2001 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В заседанието взеха участие
11 общински съветника, зам.кмета на общината, управителите на “МБАЛ “Д-р
Д.Моллов” Елена” ЕООД,“Елена-Автотранспорт” ЕООД, “Буковец” ЕООД, кметски
наместници и гости.
В заседанието участие взеха 11 общински съветника.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно обсъждане и приемане на доклад на комисията по
Институционална самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД и
докладите на комисиите по самоакредитация на структурите, влизащи в състава на
функционално обособените блокове на лечебното заведение.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно даване съгласие за присъединяване на Община Елена
към проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на
общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец.
Вн.:Кмета на общината
на
Община
Елена
към
3.Предложение
относно
присъединяване
Споразумението за сътрудничество между Община Златарица и Община Лясковец.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно избор на комисия за осъществяване на
следприватизационен контрол.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране
на водата за битови нужди в населените места на територията на Община Елена,
необслужвани от В и К “Йовковци”.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
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7.Предложение относно промяна в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно допълнение Методиката за определяне на начални
цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно даване съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена за закупуване на дълготрайни активи.
Вн.: Кмета на общината
10.Предложение относно определяне на места за смяна на моторни масла, в
съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Вн.: Кмета на общината
11.Предложение относно определяне на места за поставяне на съдове за
събиране на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съответствие с
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли за употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
Вн.: Кмета на общината
12.Предложение относно определяне на места за поставяне на съдове за
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата
за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
Вн.: Кмета на общината
13.Информация на ПК “Законност и обществен ред” за изпълнение решенията
на Общински съвет-Елена.
Вн.:Председателя на ПК”ЗОР”

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието. В
залата присъстват 11 общински съветника .
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен ред.
Дадена бе думата за мнения по предложения Проект за дневен ред.
Председателят на ПК”Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм” Йордан Минчев внесе предложение за нови т.14. Предложение относно
даване на име на ЦДГ в с.Константин и т.15. Предложение относно даване на име на
ЦДГ в с.Беброво.
Други мнения по Проекта за дневен ред не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова т.14.
Предложение относно даване на име на ЦДГ в с.Константин :
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова т.15.
Предложение относно даване на име на ЦДГ в с.Беброво :
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване Проекта за
дневен ред с направеното предложение за нова т.14. Предложение относно даване
на име на ЦДГ в с.Константин и нова т.15. Предложение относно даване на име на
ЦДГ в с.Беброво.
“ЗА” -11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
Д Н Е В Е Н

Р Е Д :

1.Предложение относно обсъждане и приемане на доклад на комисията по
Институционална самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД и
докладите на комисиите по самоакредитация на структурите, влизащи в състава на
функционално обособените блокове на лечебното заведение.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно даване съгласие за присъединяване на Община Елена
към проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на
общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение
относно
присъединяване
на
Община
Елена
към
Споразумението за сътрудничество между Община Златарица и Община Лясковец.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно избор на комисия за осъществяване на
следприватизационен контрол.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране
на водата за битови нужди в населените места на територията на Община Елена,
необслужвани от В и К “Йовковци”.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно промяна в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно допълнение Методиката за определяне на начални
цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно даване съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена за закупуване на дълготрайни активи.
Вн.: Кмета на общината
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10.Предложение относно определяне на места за смяна на моторни масла, в
съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Вн.: Кмета на общината
11.Предложение относно определяне на места за поставяне на съдове за
събиране на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съответствие с
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли за употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
Вн.: Кмета на общината
12.Предложение относно определяне на места за поставяне на съдове за
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата
за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
Вн.: Кмета на общината
13.Информация на ПК “Законност и обществен ред” за изпълнение решенията
на Общински съвет-Елена.
Вн.:Председателя на ПК”ЗОР”
14.Предложение относно даване на име на ЦДГ в с.Константин.
Вн.:Председателя на ПК “ОКМДСТ”
15. Предложение относно даване на име на ЦДГ в с.Беброво.
Вн.:Председателя на ПК “ОКМДСТ”
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 обсъждане и приемане на доклад на комисията по Институционална
самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД и докладите на комисиите по
самоакредитация на структурите, влизащи в състава на функционално обособените
блокове на лечебното заведение.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
д-р Нина Титева – Председател на ПК “Здравеопазване и социална политика”. ПК
разгледа задълбочено на свое заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 13.30 часа
доклада на комисията по Институционална самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.МолловЕлена” ЕООД и докладите на комисиите по самоакредитация на структурите, влизащи
в състава на функционално обособените блокове на лечебното заведение, като
единодушно ги подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
относно обсъждане и приемане на доклад на комисията по Институционална
самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД и докладите на комисиите по
самоакредитация на структурите, влизащи в състава на функционално обособените
блокове на лечебното заведение:
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ЗА” -11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №48/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на доклад на комисията по
Институционална самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена”
ЕООД и докладите на комисиите по самоакредитация на структурите,
влизащи в състава на функционално обособените блокове на
лечебното заведение.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Наредба №1/27.04.2000г.
за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения за
болнична помощ и във връзка с Решение №23/19.03.2001г. , ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :

1.Общински съвет-Елена приема доклада на Комисията по институционална
самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД.
2.Общински съвет-Елена приема докладите на комисиите по самоакредитация
на дейностите в структурите, влизащи в състава на функционално обособените
блокове на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД.
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 даване съгласие за присъединяване на Община Елена към проекта за
изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на общините В.Търново,
Г.Оряховица и Лясковец.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Кр.Николов- Секретар на ПК “Селищно изграждане”. ПК разгледа на свое заседание,
проведено на 06.07.2001 г. от 17.30 часа предложението относно даване съгласие за
присъединяване на Община Елена към проекта за изграждане на регионално депо за
твърди битови отпадъци на общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец, като го

6

подкрепя. Мое е мнението, че трябва да се борим за осигуряване на бюджетни
средства за транспортиране на отпадъците от Константин и Майско до претоварната
станция в Елена.
Ив.Бояджиев- Къде ще бъде направено това депо.
инж.Д.Млъзев- Още не е взето окончателно решение, но ще бъде до Шереметя или
Самоводене. Преди това трябва да решим дали ще се присъедини общината към
проекта за изграждане на депото за твърди отпадъци, заедно с общините В.Търново,
Г.Оряховица и Лясковец. Ако към този проект се включим и ние, заедно с общините
Златарица и Стражица това ще даде възможност основното финансиране за
изграждането на регионалното депо да стане по предприсъединителната програмата
ИСПА. Ще решим къде ще бъде изградена претоварната станция за събиране на
отпадъците на територията на общината.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно даване съгласие за присъединяване на Община
Елена към проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на
общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец :
ЗА” -10, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №49/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за присъединяване на Община Елена към
проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови
отпадъци на общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена дава съгласие за присъединяване на Община Елена
към проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на
общините В.Търново, Горна Оряховица и Лясковец.
2.Общински съвет-Елена възлага на кмета на общината да подписва
необходимите за оперативната работа по проекта документи.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно
присъединяване на Община Елена към Споразумението за сътрудничество между
Община Златарица и Община Лясковец.
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Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно
присъединяване на Община Елена към Споразумението за сътрудничество между
Община Златарица и Община Лясковец, като го подкрепя.
Д-р Даниела Лаловска призова да се направят предложения за двама
общински съветници, които да влязат в работните органи към Споразумението между
съответните общини.
Кр.Николов- Предлагам Хасан Хасанов.
Й.Раднев- Предлагам другия общински съветник да бъде Костадин Димитров.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението в
състава на работните органи, създавани в съответствие със споразумението да
участват общинските съветници Костадин Димитров и Хасан Хасанов:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
относно присъединяване на Община Елена към Споразумението за сътрудничество
между Община Златарица и Община Лясковец с така предложените общински
съветници Костадин Димитров и Хасан Хасанов :
ЗА” -11, “ ПРОТИВ” - няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №50/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Присъединяване на Община Елена към Споразумението за
сътрудничество между Община Златарица и Община Лясковец
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена дава съгласие за присъединяване на Община Елена
към споразумението за сътрудничество между Община Златарица и Община
Лясковец, подписано на 11.06.2001 г. в гр.Велико Търново.
2.Определя за представители на Община Елена, които да участват в работните
органи, създавани в съответствие със споразумението:
• инж.Иван Маринов – зам.кмет на Община Елена ;
• Петър Цончев Йорданов-ст.експерт “Аграрна политика и гори” в Община
Елена ;
• Костадин Савов Димитров- общински съветник;
• Хасан Хюсеинов Хасанов – общински съветник .
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За всеки конкретен случай представителят да се определя със заповед на кмета
на общината.
3.Определя за представител на Община Елена в сдружение “Център за
устойчиво земеделие” инж.Иван Радославов Маринов – зам.кмет на Община Елена.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно избор на
комисия за осъществяване на следприватизационен контрол.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно избор на
комисия за осъществяване на следприватизационен контрол, като го подкрепя.
д-р Д.Лаловска- Виждам, че в Проекта за решение на предложението комисията за
осъществеване на следприватизационен контрол няма председател. Трябва да
изберем и един общински съветник. Кой да е той. Аз предлагам председател на
комисията да бъде председателя на Постоянната комисия по “Законност и обществен
ред” Йордан Раднев, той да е и общинския съветник в състава й.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за председател
на комисията за осъществяване на следприватизационен контрол да бъде
председателя на Постоянната комисия по “Законност и обществен ред” Йордан
Раднев :
“ЗА” – 11, “ ПРОТИВ ” –няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
относно избор на комисия за осъществяване на следприватизационен контрол, с така
направеното предложение за допълнение :
“ЗА” – 11, “ ПРОТИВ ” –няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №51/17.07.2001 г.
ОТНОСНО:
Избиране
на
комисия
за
осъществяване
следприватизационен контрол
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА

на

Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена избира комисия за следприватизационен контрол по
сключените сделки по ЗППДОбП в следния състав:
Председател: Председателя на ПК “ЗОР” - Йордан Златев Раднев
Членове:
1. Мария Христова Стоянова – главен счетоводител в Община Елена;
2. Румяна Стойкова Антонова – н-к отдел “ОСП”;
2.Комисията да извършва проверка за изпълнението на задълженията на
купувача по приватизационния договор, като в работата си може да привлича
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допълнително специалисти
техническа и др./.

в

различни

области

/юридическа,

икономическа,

ПО ПЕТА 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
поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в
населените места на територията на Община Елена, необслужвани от В и К
“Йовковци”.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Кр.Николов – Секретар на ПК “Селищно изграждане”. ПК разгледа на свое заседание
на 06.07.2001 г. предложението относно поддръжка на водоснабдителните мрежи и
инкасиране на водата за битови нужди в населените места на територията на
Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци”, като го подкрепя и предлага
следната промяна в Решение №22/19.03.2001 г.: срока за монтиране водомери на
водопроводните отклонения да бъде заменен от 01.07.2001 г. на 01.08.2001 г. И
моето мнение е че всеки ползвател трябва да подписва декларация, че няма други
отклонения.
Й.Раднев – ПК “Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на
11.07.2001 г. от 14.00 ч. предложението относно поддръжка на водоснабдителните
мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на територията
на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци”, като го подкрепя и предлага
следните допълнения в Проекта за решение: в т.1, след израза “…по поддръжка” да
се допълни “…и ремонт…”; Да се допълни нова т.4. :Управителя на “Буковец” ЕООД
гр.Елена до 30.07.2001 г. да представи в Общински съвет схема по поддръжката,
ремонта и инкасирането на водата.
/Поради отсъствието на председателя и секретаря на ПК “Икономическо
развитие” присъстващите членове на комисията взеха решение заседанието да се
председателства от Йордан Раднев- член на ПК “Икономическо развитие”./
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение:
инж.Г.Аргиров – Има ли техническа и физическа възможност “Буковец” да поддържа
тази структура.
К.Димитров – Значи става въпрос и за каптажите. По места хората трябва да се
запознаят добре, не да се чудят за както става въпрос. Аз смятам, че те ще разберат
въпроса и няма да има проблеми. Хората по селата са изпълнителни.
инж.Ив.Маринов- Има съвместна комисия между общината и “Буковец”, която ще
описва състоянието на водопроводната мрежа по места с протоколи, след което ще
имаме ясна картина и ще се знае какви мерки да се предприемат. “Буковец”
разполага с необходимата техника и специалисти по поддръжката и инкасирането на
водата.
инж.Й.Йорданов – Управител на “Буковец” ЕООД. Трябва да видим състоянието по
места и тогава да направим някаква схема по поддръжката, ремонта и инкасирането
на водата. Тогава ще вземем някакво решение.
инж.Д.Млъзев- Ремонтите реално са ги извършвали “Буковец” или хората по места.
Считам, че по друг начин ще се поглежда на потреблението на водата. Ще има
възможност да се изграждат и нови водохващания.
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инж.Г.Аргиров – Не че не трябва да я има тази дейност, но технически ще бъде ли
изпълнима.
Н.Николов- Кметски наместник на с.Палици. При нас водоснабдяването е в найсложен вариант. Помпената станция е на Каменари, три са селищата, които я
използват, но нещата не са толкова сложни. За мен това е правилно и полезно дело.
Всеки трябва да плаща вода, някакъв контрол трябва да има, пък и от здравословна
гледна точка ще е важен контрола.
Кр.Николов – Не е толкова сложно осъществяването на това предложение, при това
е и полезно дело. Обема на ползваната вода е по-голям през летните месеци. Там
според мен е повечето ангажиращата работа. Да се мисли за допълнителни
водохващания, да се мислят нови допълнителни схеми.
От залата излезе общинският съветник д-р Нина Титева. В залата присъстват
10 общински съветника.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението на
ПК “Селищно изграждане” за промяна в Решение №22/19.03.2001 г.: срока за
монтиране водомери на водопроводните отклонения да бъде заменен от 01.07.2001
г. на 01.08.2001 г. , като в Проекта за решение да се впише като т.4 :
“ЗА” – 10, “ ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението на
ПК “Икономическо развитие” : в т.1, след израза “…по поддръжка” да се допълни
“…и ремонт…”; Да се допълни нова точка 5 в Проекта за решение: Управителя на
“Буковец” ЕООД гр.Елена до 30.07.2001 г. да представи в Общински съвет схема по
поддръжката, ремонта и инкасирането на водата:
“ЗА” – 10, “ ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране на
водата за битови нужди в населените места на територията на Община Елена,
необслужвани от В и К “Йовковци” с така направените допълнения:
“ЗА” – 10, “ ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №52/17.07.2001 г.
ОТНОСНО:Предложение относно поддръжка на водоснабдителните
мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места
на територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци”
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41 от Закона за водите, във връзка
с Решение №22/19.03.2001 г. на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Дейностите по поддръжка и ремонт на водоснабдителните мрежи, следене
качеството на водата и инкасиране на изразходваното количество вода в населените
места, съгласно приложен списък към Решение №22/19.03.2001 г. на ОбС-Елена да се
извършва от “Буковец” ЕООД гр.Елена.
2.Приходите от инкасирането на водата се отчитат в приход на “Буковец”
ЕООД, а разходите са за сметка на дружеството, като всяко тримесечие в община
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Елена и Общински съвет се представя справка за приходите и разходите от тази
дейност.
3.Задължава управителя на “Буковец” ЕООД да сключи договор, одобрен от
ОбС-Елена с всеки абонат за ползване на вода за питейно битови нужди.
4.Променя в Решение №22/19.03.2001 г. на ОбС срока за монтиране водомери
на водопроводните отклонения да бъде заменен от 01.07.2001 г. на 01.08.2001 г.
5.Управителят на “Буковец” ЕООД в срок до 30.07.2001 г. да представи в
Общински съвет схема по поддръжката, ремонта и инкасирането на изразходваното
количество вода.
ПО ШЕСТА 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 отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост.
инж.Д.Млъзев – Като вносител на предложението предлагам в т. 1 на Проекта за
решение след израза”…от имот публична общинска собственост” да се допълни “за
магазин за хранителни стоки”.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно
отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, като го
подкрепя.
Й.Раднев – ПК “Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на
11.07.2001 г. от 14.00 ч. предложението относно отдаване под наем на част от имотпублична общинска собственост, като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на инж.Дилян
Млъзев в т. 1 на Проекта за решение след израза”…от имот публична общинска
собственост” да се допълни “за магазин за хранителни стоки :
“ЗА” – 10, “ ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост с така направеното допълнение:
“ЗА” – 10, “ ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №53/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС и
чл.14, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена дава съгласие да бъде отдадена под наем част от
имот публична общинска собственост за магазин за хранителни стоки, находящ се в
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с.Бойковци, представляваща I-ви етаж от двуетажна сграда. Имотът е актуван с акт
за общинска собственост №4/20.07.1993 г.
2.Възлага на кмета на общината да проведе процедурата по отдаването под
наем и сключи договора.
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 промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Елена.
инж.Д.Млъзев- Налагат се промени в Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, защото има проявен интерес през лятото за
наемане на имоти, било за билки или други нужди. По този начин даваме възможност
за сезонно ползване на имоти- общинска собственост със заповед за срок до 3
месеца, но не повече от два пъти за една календарна година с един и същи
наемател. С новата ал.4 на чл.16 се дава възможност на добросъвестните наематели
да ползват наетия имот с анекс към договора още до 1 година.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно промяна
в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Елена като го подкрепя и предлага следното допълнение в
чл.16 : след израза “… с анекс към договора…” да се допълни “… след решение на
Общински съвет…”.
Кр.Николов – Критерия за добросъвестност да бъде Общинският съвет, а Вас г-н
кмете да освободим от отговорност, за да няма излишни коментарии от страна на
граждани.
инж.Д.Млъзев – Като вносител нямам нищо против.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението на
ПК “Законност и обществен ред” за допълнение в чл.16 : след израза “… с анекс към
договора…” да се допълни “… след решение на Общински съвет…”:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване Проекта за
решение за промяна в Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена с направеното предложение за
допълнение в чл.16 : след израза “… с анекс към договора…” да се допълни “… след
решение на Общински съвет…” на “ ПЪРВО ЧЕТЕНЕ”:
“ЗА” –10, “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 № 54/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена приема на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” промени в Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Елена, както следва:
1. В чл.14 се създава нова ал.7: “Части от имоти – общинска собственост, без
тези по ал.6, могат да бъдат предоставяни за сезонно ползване със заповед
на кмета на общината за срок до 3 месеца, но не повече от два пъти за
една календарна година с един и същи ползвател срещу еднократно
заплащане на наемната цена. В заповедта се посочва обекта за ползване,
срока на ползване и наемна цена, определена по методиката, приета от
Общински съвет-Елена.”
2. В чл.16 се създава нова ал.4 със следния текст: “След изтичане на
договора по ал.3, същият може да бъде удължен с анекс към договора след
решение на Общински съвет за срок до 1 година, но не повече от два пъти,
ако наемателят добросъвестно е ползвал наетия имот.”
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване Проекта за
решение за промяна в Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена на “ ВТОРО ЧЕТЕНЕ”:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №55/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена приема на “ВТОРО ЧЕТЕНЕ” промени в Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Елена, както следва:
3. В чл.14 се създава нова ал.7: “Части от имоти – общинска собственост, без
тези по ал.6, могат да бъдат предоставяни за сезонно ползване със заповед
на кмета на общината за срок до 3 месеца, но не повече от два пъти за

14

една календарна година с един и същи ползвател срещу еднократно
заплащане на наемната цена. В заповедта се посочва обекта за ползване,
срока на ползване и наемна цена, определена по методиката, приета от
Общински съвет-Елена.”
4. В чл.16 се създава нова ал.4 със следния текст: “След изтичане на
договора по ал.3, същият може да бъде удължен с анекс към договора след
решение на Общински съвет за срок до 1 година, но не повече от два пъти,
ако наемателят добросъвестно е ползвал наетия имот.”
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета
на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението
относно допълнение Методиката за определяне на начални цени за договаряне при
отдаване под наем на общински имоти.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно
допълнение Методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване
под наем на общински имоти, като го подкрепя.
Й.Раднев – ПК “Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на
11.07.2001 г. от 14.00 ч. предложението относно допълнение Методиката за
определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на общински
имоти, като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно допълнение Методиката за определяне на начални цени за
договаряне при отдаване под наем на общински имоти :
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №56/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Допълнение Методиката за определяне на начални цени за
договаряне при отдаване под наем на общински имоти
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.4 от ППЗОС, във връзка с чл.37,
38 и 40 от ППЗДС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Общински съвет-Елена приема изменения в Методиката за определяне на
начални цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти, както
следва:
I.В раздел VIII се създават нови точки 4 и 5 със следния текст:
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т. 4. Основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ по т.1 се отнася за
жилище със следните показатели:
а/местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното
място и зоната, в която попада – първа зона за гр.Елена;
б/конструкция на сградата – панелна;
в/разположение на жилището във височина – първи етаж;
г/изложение – преобладаващ изток или югозапад за жилищните /без
сервизните/ помещения;
д/благоустройствено съоръжаване – с водопровод, канализация и
електрификация.
За показатели, различни от посочените основната наемна цена се коригира,
съгласно приложението към чл.39, ал.1 от ППЗДС.
т.5. Когато наетата жилищна площ от едно семейство е над нормите за
жилищно задоволяване по чл.17, ал.1 от ППЗОС, разликата за всеки квадратен метър
над тази норма се заплаща в двоен размер , по установената наемна цена за кв.м.
полезна площ.
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 даване съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за закупуване на
дълготрайни активи.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 16.00 часа предложението относно даване
съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за закупуване на дълготрайни
активи и го подкрепя, като за заседанието на ОбС управителя на дружеството да
изготви справка и обосновка за стойността на дълготрайните активи. Виждам, че г-н
Брунков е тук и ще ни даде необходимата информация.
Й.Раднев – ПК “Икономическо развитие” разгледа на свое заседание, проведено на
11.07.2001 г. от 14.00 ч. предложението относно даване съгласие на “Елена
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за закупуване на дълготрайни активи, като го
подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Брунков – Ние смятаме, че по-маломестни возила ще е по добре. Още повече, че
за 5 хил.лева купуваме два броя, втора употреба. Предполагам, че за началото на м.
септември и двете ще бъдат готови за употреба. Товарното бордово триосно
полуремарке да се вземе на подходящ лизинг и то ще си го изплаща. Тогава няма да
имаме проблеми на границата. На този етап искаме само принципно решение, може
да се направи и проучване на каква цена вървят на пазара.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно даване
съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена за закупуване на дълготрайни
активи:
“ЗА” –10, “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 №57/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД за
закупуване на дълготрайни активи
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за
упражняване прававата на собственост на Община Елена върху капитала в
търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет – Елена дава съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД да
закупи следните превозни средства:
а/ Микробус АВИА ЛС/20 местен/, втора употреба – 2 броя
б/ Товарно полуремарке – бордово, триосно, втора употреба – 1 брой.
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 определяне на места за смяна на моторни масла, в съответствие с Наредбата
за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
От залата излезе общинският съветник Йордан Раднев. В залата присъстват 9
общински съветника.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Кр.Николов- Секретар на ПК “Селищно изграждане”. ПК разгледа на свое заседание,
проведено на 06.07.2001 г. от 17.30 часа предложението относно определяне на
места за смяна на моторни масла, в съответствие с Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, като
го подкрепя и предлага : 1. В проекта за решение след “ОбС-Елена определя…” да се
добави израза “…следните…” ; 2. Проекта за решение да бъде оформен със
съответните точки ; 3. В определените места за смяна на моторни масла да се впише
и “Елена Автотранспорт” ЕООД. Нека и в Проекта за решение на предложението за
определяне на места за поставяне на съдове за събиране на луминесцентни и други
лампи да се добави израза “…следните…”
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението на
ПК “Селищно изграждане” за допълнение в Проекта за решение : след “ОбС-Елена
определя…” да се добави израза “…следните…” ; Проекта за решение да бъде
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оформен със съответните точки : В определените места за смяна на моторни масла
да се впише и “Елена Автотранспорт” ЕООД:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване Проекта за
решение с направените предложения за допълнения от ПК “Селищно изграждане”:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №58/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне на места за смяна на моторни масла, в
съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена определя следните места за смяна на моторни масла,
както следва:
• Автосервиз ЕТ “Валентин Ганчев” – ул. “Трети март” № 22;
• Автосервиз “Вета” ООД – Веско Василев, ул.”Трети март” № 9;
• Ремонтна работилница ЕТ “Демос – 90” – Петър Станчев Илиев, ул.”Чуката” № 5
“А”;
• Ремонтна работилница ЕТ “Йордан Бакалов” – Йордан Бакалов, ул. “В.завера” №
4;
• Ремонтна работилница ЕТ “Йордан Дренчев” – Йордан Дренчев, ул.
“Ив.Момчилов” № 77;
• “Елена Автотранспорт” ЕООД, ул. “Трети март” № 9.
2.Събирателен пункт за събиране на отработени масла – “Елена
Автотранспорт” ЕООД – в сградата на маслено стопанство, в специално приспособени
цистерни.
3.Общински съвет – Елена задължава кмета на общината да информира
обществеността за местата за смяна на отработени масла и събирателния пункт за
събиране на отработени масла.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета
на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението
относно определяне на места за поставяне на съдове за събиране на луминесцентни
и други лампи, съдържащи живак в съответствие с Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за
третиране и транспортиране на излезли за употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак.
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В залата влезе общинският съветник Йордан Раднев. В залата присъстват 10
общински съветника.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Кр.Николов- Секретар на ПК “Селищно изграждане”. ”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 17.30 часа предложението относно
определяне на места за поставяне на съдове за събиране на луминесцентни и други
лампи, съдържащи живак в съответствие с Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли за употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак, като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
относно определяне на места за поставяне на съдове за събиране на луминесцентни
и други лампи, съдържащи живак в съответствие с Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за
третиране и транспортиране на излезли за употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак :
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №59/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне на места за поставяне на съдове за събиране
на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съответствие с
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и
други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на
излезли за употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1,2 от Наредбата за
изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и др.лампи, съдържащи живак
и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и др.лампи,
съдържащи живак, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Елена определя следните места за поставяне на съдове за
събиране на негодни за употреба луминесцентни лампи и др.лампи, съдържащи
живак, както следва :
1.1.. Стационарен събирателен пункт за събиране на негодни за употреба
луминесцентни лампи и др.лампи, съдържащи живак – в двора на “Елена
Автотранспорт” ЕООД в обезопасено помещение в сградата до компресорното
отделение.
1.2. Всички търговски обекти на територията на общината, в които се
продават луминесцентни и др.лампи, съдържащи живак.

19

2. Общински съвет – Елена задължава кмета на общината да огласи публично,
чрез средствата за масова информация и местния радиовъзел местата за събиране на
негодните за употреба луминесцентни лампи и др.лампи, съдържащи живак.
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 определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата за изискванията за
производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Кр.Николов- Секретар на ПК “Селищно изграждане”. ”. ПК разгледа на свое
заседание, проведено на 06.07.2001 г. от 17.30 часа предложението относно
определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата за изискванията за производство
и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на
отпадъци от батерии и акумулатори, като го подкрепя.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно определяне на места за поставяне на съдове за събиране на
негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата за
изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори :
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №60/17.07.2001 г.
Относно: Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на
негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с
Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на
батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.1,2 и чл. 19 от Наредбата за
изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Общински съвет–Елена определя следните места за поставяне на съдове за
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори както следва :
1.1. Стационарен събирателен пункт за събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори – в двора на “Елена Автотранспорт” ЕООД в обезопасено
помещение в сградата до компресорното отделение.
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1.2. Всички търговски обекти на територията на общината, в които се
продават батерии и акумулатори.
2.Общински съвет – Елена задължава кмета на общината да огласи публично,
чрез средствата за масова информация и местния радиовъзел местата за събиране на
негодните за употреба батерии и акумулатори.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на председателят на
ПК “Законност и обществен ред” Йордан Раднев, който запозна присъстващите с
Информацията на комисията за изпълнение решенията на Общински съвет за
периода от 15.06.2000 до 30.06.2001 г.
Дадена бе думата за мнения по внесената информация.
Кр.Николов – Искаме да знаем каква е причината да не се заличат годините 19231944 на паметника на площад “Христо Ботев”.
инж.Д.Млъзев – Общината е вземала мерки за изпълнението на това решение но
според Закона за авторското право трябва автора на паметника да даде своето
съгласие.
Кр.Николов – Неудовлетворен съм от липсата на аналогичност. Поднесената
информация е гола за мен, само аритметически е изготвена. Например знам за едно
решение, което не е изпълнено- Младен Садинов трябваше да внесе в Общински
съвет отчет за периода, през който е бил управител на “Общински имоти” но не го
направи. Аз се радвам, че годините от паметника не са заличени, защото всеки
паметник е символика на едно време.
Й.Раднев - Искам да уточня, че това беше точка към решение а не отделно такова.
д-р Д.Лаловска – Предлагам да приемете информацията в този вид, в който е, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.48, ал.7 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Информация на ПК
“Законност и обществен ред” за изпълнение решенията на Общински съвет-Елена за
периода от 15.06.2000 до 30.06.2001 г. :
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №61/17.07.2001 г.
ОТНОСНО : Информация на ПК “Законност и обществен ред” за
изпълнение решенията на Общински съвет-Елена.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 7 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Приема информацията на ПК “Законност и обществен ред” за изпълнение
решенията на Общински съвет – Елена за периода 15.06.2000 – 30.06.2001 г.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на председателят на ПК
“Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” Йордан Минчев, който
запозна присъстващите с предложението относно даване на име на ЦДГ- “Щастливо
детство” в с.Константин. Предложението е разгледано на заседание на ПК,
проведено на 01.06.2001 г. от 17.00 часа и подкрепено от членовете й.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно даване на име на ЦДГ в с.Константин :
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №62/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ИМЕ НА ЦДГ В СЕЛО КОНСТАНТИН
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.25, ал.1, т.1 от ППЗНП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Елена дава съгласие ЦДГ в с.Константин да се наименува
“Щастливо детство”.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на председателят на ПК
“Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” Йордан Минчев, който
запозна присъстващите с предложението относно даване на име на ЦДГ- “Вяра,
Надежда и Любов” в с.Беброво. Предложението е разгледано на заседание на ПК,
проведено на 01.06.2001 г. от 17.00 часа и подкрепено от членовете й.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението относно даване на име на ЦДГ в с.Беброво :
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №63/17.07.2001 г.
ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ИМЕ НА ЦДГ В СЕЛО БЕБРОВО
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.25, ал.1, т.1 от ППЗНП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Елена дава съгласие ЦДГ в с.Беброво да се наименува
“Вяра, Надежда и Любов”.
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Д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с внесеното питане на
общинският съветник Красимир Николов относно пътя Майско-Вълчевци-Крумчевци и
Вълчевци-Треновци-Бойковци. Вносителят изрази мнение отговора на питането да
бъде даден от кмета на общината в писмен вид на следващото заседание на
Общински съвет. Председателят на ОбС запозна присъстващите с Решение
№545/5.07.2001 г. на МС за безвъзмездното прехвърляне на недвижим имот,
намиращ се на ул.”Ил.Макапиополски” №24 /Административна сграда и музейна зала
със застроена площ 920 кв. м./ на община Елена.
След изчерпване на дневния ред засезанието бе закрито в 16.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ д-р Д.Лаловска/

