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
№ 11
Днес 03.08.2001 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска
администрация се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В
заседанието участие взеха 16 общински съветника, кмета на общината,
зам.кмета, кметове на кметства, кметски наместници и гости.
П Р О Е К Т З А Д Н Е В Е Н РЕД:
1.Предложение относно определяне временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Константин.

Вн.:Кмета на общината

2001г.

2.Предложение относно промяна на бюджета на община Елена за

Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно информация за текущото изпълнение на
бюджета към 30.06.2001 г.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно определяне статута на имоти – общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно продажба на недвижим имот – земеделска
земя, собственост на “Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
6.Питания към кмета на общината.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Проекта за дневен
ред.
Дадена бе думата за мнения по предложения Проект за дневен ред.
П.Ваков – Бяхме задължили бившия управител на “Общински имоти”
инж.Младен Садинов да внесе отчет за дейността на дружеството. Ако има
такъв в момента тук, моля да ни запознаете с него.
д-р Д.Лаловска – До този момент инж. Садинов не е представял такъв отчет в
Общински съвет, така че не мога да Ви запозная с него.
инж.Д.Млъзев – Г-н Садинов е уведомен, че трябва да внесе отчет за
дейността на дружеството за изминалия период до 15.04.2001 г. но не го
направи. По какъв друг начин трябваше да го задължим да представи отчета
в ОбС.
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В залата влязоха общинските съветници С.Топалов, С.Кънчев и
инж.Г.Аргиров.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Други мнения по внесения Проект за дневен ред не постъпиха.
Председателят на ОбС подложи на гласуване Проекта за дневен ред:
“ЗА”- 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. Приема се.
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1.Предложение относно определяне временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Константин.

Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно промяна на бюджета на община Елена за
2001г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно информация за текущото изпълнение на
бюджета към 30.06.2001 г.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно определяне статута на имоти – общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно продажба на недвижим имот – земеделска
земя, собственост на “Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
6.Питания към кмета на общината.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението относно определяне временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство Константин.
Председателят на ОбС даде думата на Сашо Топалов, който запозна
присъстващите с предложението, постъпило в Общински съвет в деня на
провеждане на заседанието от негово име и от името на Симеон Кънчев за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин .
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение относно
определяне временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин
от кмета на общината.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 16.00 часа
предложението относно определяне временно изпълняващ длъжността кмет

3
на кметство Константин и след проведеното гласуване със: “За” – 3;
“Въздържали се” – 2 го подкрепя.
С.Топалов – Ако можете да ни запознаете с другите молби, които са
постъпили в общината.
инж.Д.Млъзев – Пет са молбите с тази на Никола Николов, внесена от името
на г-н Топалов и г-н Кънчев – на Димитринка Георгиева от Елена; Сабри
Адемов от Константин; Фейзула Мехмедов от Константин и Добри Илиев от
Константин.
д-р Д.Лаловска – В момента обсъждаме двете молби – на Фейзула Юсеинов
Мехмедов и на Никола Стоянов Николов.
Кр.Николов – Виждам, че кандидата, предложен от г-н кмета присъства тук.
Искам да попитам този млад мъж намеренията му само за временно
изпълняващ длъжността ли са или ще се бори за редовен кмет на Константин.
Ние искаме да знаем той какво мисли и ако може да ни отговори на някои
въпроси.
Й.Раднев – Красимир Николов знае много добре правилника, че не може да
се предостави думата на Фейзула Мехмедов, защото още не е избран за
временно изпълняващ длъжността кмет на Константин. Като какъв ще
отговаря.
Кр.Николов – Предлагам да гласуваме правото да отговори на моя въпрос.
Виждам го, че е симпатично момче и какво лошо има в това, че искаме да
общуваме с него.
д-р Д.Лаловска – Кандидата за кмет е дошъл тук по собствено желание, аз не
съм го канила. Всеки като гражданин може да присъства на заседанията на
Общински съвет. Можем ли да отправяме въпроси към присъстващите
граждани тук и да ги задължим да отговарят. Не е и коректно, тъй като
другия кандитат не е тук, за да отговаря и той на въпросите, зададени от
общинските съветници.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на
Красимир Николов за правото да се отправят въпроси към кандидата за
временно изпълняващ длъжността на Константин Фейзула Юсеинов
Мехмедов:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” –5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема.
Председателят на ОбС предложи гласуването на предложенията за
определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
Константин да бъде по реда на тяхното внасяне.
С.Кънчев- Предлагам избора за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Константин да бъде таен.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на
С.Кънчев избора за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
Константин да бъде таен:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за определяне временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Константин Фейзула Юсеинов Мехмедов :
“ЗА” –10 , “ПРОТИВ” –3, “ ВЪДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №64/03.08.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Константин
На основание чл.42, ал.2 и във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от
ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена определя за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Константин до произвеждането на избори
Фейзула Юсеинов Мехмедов с ЕГН 7012291440, живущ в с.Константин,
ул.”Градинарска” №6.
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 промяна на бюджета на община Елена за 2001г.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 14.00 часа
предложението относно промяна на бюджета на община Елена за 2001г., като
го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно промяна на бюджета на община Елена за
2001г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №65/03.08.2001 г.
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Елена за 2001 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
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Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена приема промяна на бюджета на община Елена
за 2001 г. със 253789 лв. и общ размер на приходите 3606886 лв.
/Приложение №1/
на разходите 3606886 лв. /Приложение №2/
2.Общински съвет-Елена приема промяна на бюджета на община
Елена по функции, групи и дейности, съгласно Приложение № 2.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет Елена даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението
относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 14.00 часа
предложението относно информация за текущото изпълнение на бюджета
към 30.06.2001 г. и след проведеното гласуване “За” –5 и “Въздържали се” – 1
го подкрепя. Бе поискана справка от Общинската служба за социално
подпомагане за изплатените парични помощи., която виждам в момента, че е
внесена.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
П.Ваков – Граждани ми зададоха въпроса има ли приходи от сечта на
тополите и върбите.
инж.Д.Млъзев- Да, има приходи, но те отиват към извънбюджетна сметка по
Екологичния фонд за опазване на околната среда. Той е приет от Общинския
съвет през м. февруари.
С.Топалов – Благодаря на г-н кмета за изготвената и предоставената справка
за изплатените социални помощи, която поискахме вчера в комисията. Като
гледам информацията и справката откривам някакво несъответствие. В
информацията за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г. е
дадено, че неразплатените разходи за месечните социални помощи за
м.април и май са 82416 лв. В справката от Общинската служба за социално
подпомагане е дадедо, че месечните помощи за м.април и май са начислени и
изплатени.
инж.Д.Млъзев – Справката, предоставена от Общинскита служба за социално
подпомагане не е коректно направена и ще попитам защо е така. Тя просто е
объркана. Ако трябва г-н Топалов ще Ви отговоря писмено.
д-р Д.Лаловска- Икономическата комисия, заедно да се съберат с Общинската
служба за социално подпомагане и направят среща по този въпрос. При
разглеждането на бюджета звената винаги да присъстват в ПК.
инж.Г.Аргиров – Предлагам да отложим разглеждането на информацията за
следващото заседание на Общински съвет.
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С.Топалов – Справката, в която ни поднасяте данните за изплащането на
социалните помощи е подписана от ръководителя на Общинската служба за
социално подпомагане. Г-н кмета би трябвало да се запознае с нея
предварително, преди да ни я предостави.
инж.Д.Млъзев – Непосредствено преди заседанието ми донесоха справката и
нямах възможност подробно да се запозная с нея.
Й.Раднев – Предлагам да отложим разглеждането на тази точка за
следващото заседание и да гласуваме отлагането й.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на Й.Раднев за отлагане разглеждането на
информацията за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г. за
следващото заседание на Общински съвет:
“ЗА” 13, “ ПРОТИВ”-2, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №66/03.08.2001 г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета
към 30.06.2001 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЕКУЩОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
БЮДЖЕТА
КЪМ
30.06.2001
г.
ЗА
СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
ПО ЧЕТВЪРТА 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 определяне статута на имоти – общинска собственост.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 16.00 часа
предложението относно определяне статута на имоти – общинска
собственост, като го подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
С.Топалов – Уважаеми колеги, по първата точка от предложението разбирам,
че трябва да гласуваме да се обяви за публична общинска собственост,
процедурата е ясна, но за втората точка не ми е ясно – Детската музикална
школа е загубила своето предназначение и защо трябва да и се променя
статута сега и да се гласува за частна общинска собственост. Улицата, на
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която се намира сградата е “Г.С.Раковски”. За Административната сграда
моите поздравления към местното ръководство.
д-р Д.Лаловска- Какво искате да кажете г-н Топалов, да отпадне т.2 от
Проекта за решение ли.
С.Топалов-Да.
П.Ваков- Подкрепям предложението на С.Топалов.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет подложи
предложението за отпадане на т.2 от Проекта за решение:

на

гласуване

“
ЗА”- 6, “ПРОТИВ”- 5, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. Не се приема.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно определяне статута на имоти – общинска
собственост във вида в който е :
“ЗА”- 10, “ПРОТИВ” –3, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №67/03.08.2001 г.
ОТНОСНО: Определяне
собственост

статута

на

имоти

–

общинска

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6 от ЗОС , ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена обявява за публична общинска собственост
Административна
сграда,
намираща
се
в
гр.Елена,
ул.”Иларион
Макариополски” № 24, АОС №283/25.07.2001 г.
2.Общински съвет-Елена обявява за частна общинска собственост
имот, намиращ се на ул. “Г.С.Раковски” № 1 (Детска музикална школа), АОС
№ 99/12.08.1997 г., приет като публична общинска собственост с Решение №
30/12.08.1997 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
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предложението относно продажба на недвижим имот – земеделска земя,
собственост на “Буковец” ЕООД.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 14.00 часа
предложението относно продажба на недвижим имот – земеделска земя,
собственост на “Буковец” ЕООД и след проведеното гласуване “За” –5 и
“Против” – 1 го подкрепя.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Комисията
разгледа на свое заседание, проведено на 02.08.2001 г. от 16.00 часа
предложението относно продажба на недвижим имот – земеделска земя,
собственост на “Буковец” ЕООД, като го подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
С.Топалов – Предлагам боровата дървесина да се изсече и се предостави за
общински нужди. Продаваме земя а не борова гора.
д-р Д.Лаловска- Напишете си в писмен вид предложението.
К.Димитров- Да се включи гората в оценката.
М.Брешкова – Трайните насаждания също се оценяват. Аз съм лицензиран
оценицел и знам.
С.Топалов – Виждам, че изказвате мнение като висококвалифициран
оценител.
инж.Д.Млъзев – Имам един въпрос- ще има ли проблем със сечта на боровите
дървета. Има лесоинженер тук и предполагам, че той може да отговори дали
може да се даде разрешение за сеч.
Председателят на Общински съвет Елена обяви 15 минутна почивка
След почивката в залата присъстват 16 общински съветника.
С.Топалов – Като се продава земята, заедно с боровата гора ще има
отрицателен обществен отзвук. Има проявен интерес за закупуването й,
добре, но едно е да се използва за туристически парк тази земя, което е
положително, друго е да я разореш. При обсъждане продажбата на този имот
да се конкретизира използването на тази гора. Трябва да се знае кой
проявява интерес, което за мен не е маловажно. Оттеглям предложението си
за сеч на гората и предлагам да се включи в проекта за решение при
изготвянето на тръжната документация да се включат и конкретни условия за
нормативно съхраняване на гората.
д-р Д.Лаловска – Нека да се приеме от ОбС проекта за решение и след това
договора за покупко-продажба да мине през съответните комисии.
инж.Й.Йорданов- Ще съгласуваме договора, не оценката на имота.
П.Ваков – Аз гласувах в комисията “против”, тъй като не съм съгласен да
пишем едно, а всъщност да продаваме друго.
С.Топалов- Предлагам да се гласуват тръжните условия.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложеното от С.Топалов допълнение в т.2 – след израза
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“...всички необходими процедури по” да се допълни: “ провеждането на
търга, след съгласуване на тръжните условия с ПК “Икономическо развитие”
и ПК “Законност и обществен ред” към ОбС и сключи договора за покупкопродажба:
“ЗА” – 14, “ ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване
предложението относно продажба на недвижим имот – земеделска земя,
собственост на “Буковец” ЕООД, с направеното предложение за допълнение:
“ЗА” – 14, “ ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №68/03.08.2001 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – земеделска земя,
собственост на “Буковец” ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.9 и чл.11, ал.1 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена
върху търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Общински съвет-Елена дава съгласие на “Буковец” ЕООД гр.Елена,
да извърши продажба чрез търг на следния недвижим имот, собственост на
дружеството, а именно: недвижим имот – земеделска земя с площ 11,829 дка
в местността “Моравата”, четвърта категория, представляващ кадастрална
единица №01545 по плана на землището на гр.Елена ЕКНМ 27190 при
граници на имота: имот № 000587 – полски път, имот № 001551-местен пътІV клас, имот № 001546 – път ІV клас, имот № 147002 – нива на наследници
на Йосиф Николов Андронов, имот № 147041-нива на Община Елена и имот
№ 1553-обществен терен по плана за земеразделяне на гр.Елена.
2. Възлага на управителя на “Буковец” ЕООД да извърши всички
необходими процедури по провеждането на търга, след съгласуване на
тръжните условия с Постоянните комисии “Икономическо развитие” и
“Законност и обществен ред” към Общински съвет и сключи договора за
покупко-продажба.
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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
отговора на питането на общинския съветник Красимир Николов относно
необходимостта от
изграждане на пътя Майско-Вълчовци-Крумчевци, с
отклонение Вълчовци-Треновци- Бойковци.
Дадена бу думата за мнение по отговора на внесеното питане.
Кр.Николов – Благодаря на г-н кмета за изчерпателния и задълбочен отговор.
Не знаех, че има изградена такава комисия по общинско развитие и
инвестиционна политика в общината. Все пак си отстоявам предложението за
изграждане на временна комисия от общински съветници и специалисти от
общината, която да анализира потребността от изграждането на тези пътни
връзки.
д-р Д.Лаловска- Можете допълнително да внесете предложение в Общински
съвет.
инж.Д.Млъзев – На основание чл.17 от Правилника на ОбС можете да внесете
предложение за такава комисия. Мога от своя страна да Ви помогна с
експерти.
К.Димитров – Наближава 10 август – денят, определен за здравноинформационна кампания “Антиспин и антидрога”. Вие имате ли някакви
готови идеи.
инж.Д.Млъзев – Във връзка с Културния календар отдел “Образование,
култура, социални и здравни дейности” разработва конкретен вариант за
организирането на този празник. Ще се направи работна среща, където ще се
разпределят задачите.
Други питания не постъпиха.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/

