
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   
 

№ 12 
 
 
 

 Днес 30.08.2001 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация 
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В заседанието участие 
взеха 14 общински съветника, кмета на общината, зам.кмета, кметове на 
кметства, кметски наместници, управители на общински фирми и гости. 
  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстват 13 общински съветника. 
 Д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с внесеното предложение 
в Общински съвет от управителя на “ЕЛЕНАМЕД” ООД гр.Елена от 30.08.2001 г. 
за оттегляне на представеното на 03.08.2001 г. за разглеждане от ОбС 
предложение за откриване на процедура за приватизация на 80 % от капитала 
на лечебното заведение.  
 Председателят на ОбС направи предложение т.3 от Проекта за дневен 
ред относно откриване процедура за приватизация на 80 % от дяловете на 
“Медицински център I Елена” ЕООД гр. Елена да отпадне и бъдат разгледани 
следните предложения, а именно : 
 
 1.Предложение относно информация......................... 
 2.Предложение относно промяна в Наредба.............. 

4.Предложение относно отдаване под наем.............. 
 5.Предложение относно вземане на решение............ 
 
 Дадена бе думата за мнения. 
  

В залата влезе общинският съветник Сашо Топалов. В залата присъстват 
14 общински съветника. 
Кр.Николов – Правя предложение за нова точка, като поредна в Проекта за 
дневен ред, относно образуване на временна комисия  за проучване и 
анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване на междуселски 
път със селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с отклонение 
Вълчовци-Треновци-Бойковци. 
 Други мнения по Проекта за дневен ред не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
направеното предложение за нова т.6. относно образуване на временна 
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комисия  за проучване и анализиране необходимостта от подобряване и 
дозавършване на междуселски път със селскостопанско значение Майско-
Вълчовци-Крумчевци, с отклонение Вълчовци-Треновци-Бойковци. 
  

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване следния Проект 
за дневен ред, с направеното допълнение за нова т.6 : 
 
 
 

П Р О Е К Т   З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

 
 1.Предложение относно информация за текущото изпълнение на 
бюджета към 30.06.2001 г. 
       Вн.:Кмета на общината 
 2.Предложение относно промяна в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена. 
       Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно удължаване срока на договора за отдаване под 
наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост. 
       Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно вземане на решение за ползване на общински 
гори на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно 
лесничейство с.Буйновци. 
       Вн.:Кмета на общината 
 6.Предложение относно образуване на временна комисия за проучване и 
анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване на междуселски 
път със селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с отклонение 
Вълчовци-Треновци-Бойковци. 
       Вн.:Кр.Николов-общински съветник 
 
 “ЗА” – 14, “ ПРОТИВ” – няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. Приема се. 
 

Д   Н   Е   В   Е   Н       Р  Е  Д   : 
 
  1.Предложение относно информация за текущото изпълнение на 
бюджета към 30.06.2001 г. 
       Вн.:Кмета на общината 
 2.Предложение относно промяна в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена. 
       Вн.:Кмета на общината 
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 3.Предложение относно удължаване срока на договора за отдаване под 
наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост. 
       Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно вземане на решение за ползване на общински 
гори на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно 
лесничейство с.Буйновци. 
       Вн.:Кмета на общината 
 6.Предложение относно образуване на временна комисия за проучване и 
анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване на междуселски 
път със селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с отклонение 
Вълчовци-Треновци-Бойковци. 
       Вн.:Кр.Николов-общ.съветник 
 
 
 
 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 информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2001 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
С.Топалов – Думичката “коректна” не ми харесва. Сега казвате, че справката е 
коректна. Има сбъркана или неточно направена справка. Благодаря за точната 
справка, която сте ни предоставили от Общинската служба за социално 
подпомагане за това заседание. Какво направихте за погрешно подадената 
справка от Общинската служба, вземахте ли някакви мерки към хората, които 
са я изготвили. Това ми е въпроса. 
инж.Д.Млъзев – Обърнато е сериозно внимание и е поискано обяснение от 
служителите в Общинската служба за социално подпомагане. Техният отговор 
беше, че времето за изготвяне на исканата справка е било кратко. Тя 
действително бе поискана на 02.08., а заседанието на ОбС беше на 03.08. 
Устно е обърнато внимание. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г. : 
 
 “ЗА” – 9, “ПРОТИВ” –3, “ВЪЗДРЖАЛИ СЕ” –2. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  №69/30.08.2001г. 
 
 

ОТНОСНО:Информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2001 г. 
 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25 от Закона за общинските 
бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 

 
 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1.Общински съвет Елена приема информацията за текущото изпълнение 
на бюджета на община Елена към 30.06.2001 г. 
 
 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 в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена. 
 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 29.08.2001 г. от 16.30 часа 
предложение относно промяна в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена, като го 
подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
инж.Д.Млъзев – Правим тези промени в  Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество с цел прецизирането й. 
Взаимствано е от други наредби /Наредбата на Софийска столична община/ 
създаването на текста на чл.25 а. 
С.Топалов – Дали е аналог текста на чл.25 а  на ССО или не, ние г-н Млъзев 
сме Община Елена. Защо трябва да правим допълнения в наредбата нов член 
14 а, след като това е регламентирано с чл.12, ал.4 от ЗОС. В чл.14 б не сте 
посочили израза “на бюджетна издръжка” в края на изречението след 
юридически лица. За мен нов член 25 а трябва да отпадне изцяло от 
предложението, тъй като противоречи на чл.35, ал.1 от ЗОС. За мен винаги 
трябва да има търг, това е мое тълкувание. Призовавам ОбС да не взема 
погрешно решение, което противоречи според мен на Закона. Предния път бях 
против промяна в наредбата, която предложихте в ОбС. 
Й.Раднев Ако решенията на Общински съвет бяха незаконосъобразни, то щяха 
да бъдат спрени от областен управител или Районна прокуратура. 
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д-р Ив.Иванов – Как ще се оправя Общинския съвет ако започнат да валят 
молби, имам предвид т.3. Кой ще ги пресява. 
инж.Д.Млъзев – В предложението ясно е казано, че може да се предоставят 
безвъзмездно ползване на имотите, публична общинска собственост по 
преценка на ОбС. Няма да стане затрупване на молби, защото има правило кой 
може да внася предложение в Общински съвет – председателя на ОбС, 
постоянните комисии, общинските съветници, кмета и зам.кмета на общината, 
кметовете на кметствата и граждани. Всяко от тях ще бъде разгледано в 
съответните постоянни комисии. В чл.14 а на предложението действа 
регламента на чл.12, ал.4 от ЗОС, че по изключение имотите публична 
общинска собственост, както и части от такива имоти могат да се отдават под 
наем за срок до 3 години, при условие, че се използват съобразно 
предназначението им и не се препятства осъществяването на дейността, за 
които са предоставени по ред, определен с наредбата по чл.8, ал.2 от Закона. 
За 14 б действа регламента на чл.12, ал.2, че имотите, предназначени за 
трайно задоволяване на обществени потребности с общинско значение за 
здравни, културни, образователни и социални мероприятия могат да се 
предоставят безвъзмездно. В сега действащия чл.14 на наредбата е определен 
реда за отдаването под наем само на имоти и части от имоти, публична 
общинска собственост, имащи стопанско или търговско предназначение. Това 
значи чрез провеждане на търг или конкурс. Не е уреден въпроса за 
предоставяне на имоти с административно предназначение, каквито са РУСО и 
Данъчно бюро, за което сме включили и  за други обществени нужди от 
общинско значение. Не могат всички нужди да бъдат задоволени, но Общински 
съвет конкретно ще взема решения. Те са си оформили договорните отношения 
с областния управител, а вече знаете, че Административната сграда е 
собственост на Община Елена.С изменението на чл.35, ал.1 от ЗОС от 1999 
година, където до изменението му единствено кмета продаваше имоти, частна 
общинска собственост, след провеждането на търг. Сега е приета възможността 
това да прави Общински съвет, без да е нужно провеждането на търг или 
конкурс. За да се прецизира този член от Закона внасям предложение за 
промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. Смятам, че с новия чл.25 а не нарушаваме чл.35, ал.1 от 
ЗОС./ инж.Д.Млъзев зачете от издание на Фондацията за реформа в местното 
самоуправление бр.8, /2000 относно тълкуването на чл.35, ал.1 от ЗОС/. 
С.Топалов – Има противоречие, защото в Закона пише на бюджетна издръжка. 
Значи ОбС може всичко, нали говорим за безвъзмездно предоставяне на имоти 
за ползване. Предлагам в т.2 за създаване на нов чл.14 б да се допълни “на 
бюджетна издръжка”. Предлагам също т.3 от предложението за създаване на 
нов чл.25 а да отпадне изцяло.  
инж.Д.Млъзев – Като вносител не възразявам в края на създадения нов чл.14 б 
да се добави израза “…на бюджетна издръжка”. 
  

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска  подложи на 
гласуване предложението на Сашо Топалов в т.2, нов чл.14 б в края на текста 
след израза “…или юридически лица” да се добави “ на бюджетна издръжка.” : 
  

“ЗА” –11, “ПРОТИВ” – 1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ –2. Приема се. 
  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
на Сашо Топалов да отпадне т.3, нов член 25 а изцяло : 
  

“ЗА” – 1, “ПРОТИВ” –9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –4. Не се приема. 
  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения 
Проект за решение за промяна в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена с 
гласуваното изменение на “Първо четене” : 
  

“ЗА” –13, “ ПРОТИВ” –1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
  
  
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №70/30.08.2001г. 

 
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.12 и чл.35, ал.1 от 
ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 I.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.Създава нов член 14 а със следния текст: 
 “(1) По изключение, с Решение на Общинския съвет, имоти – публична 
общинска собственост, както и части от тях могат да се отдават под наем за 
срок до 3 години, при условие, че се използват съобразно предназначението им 
и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени. 
 (2) С решението си Общинският съвет определя реда и условията за 
отдаване под наем. 
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 (3) Въз основа на решението на Общински съвет кмета на общината 
сключва договор за наем.” 
 2.Създава нов член 14 б със следния текст: 
 “Общинския съвет може да предоставя безвъзмездно за ползване 
имотите – публична общинска собственост, както и части от тях, 
предназначени за социални, здравни, образователни, културни, 
благоустройствени или други обществени нужди от общинско значение на 
съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка." 
 3.Създава нов член 25 а със следния текст: 

(1) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се 
извършва с решение на Общински съвет без провеждане на търг или конкурс, в 
случаите когато се задоволяват важни социални, здравни, образователни, 
културни, благоустройствени или други обществени нужди от общинско 
значение. 

(2) В случаите по ал.1 могат да се продават парцели, имоти, сгради и 
обекти – незавършено строителство. 

(3) По изключение Общински съвет може да взема решение за продажба 
на недвижими имоти, частна общинска собственост, без търг или конкурс, и в 
случаите когато са налице задължения на Община Елена, които са признати по 
законоустановения ред и не могат да бъдат удовлетворени по друг начин. 
 

Председателят на Общински съвет направи предложение за приемане 
промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Елена да мине на “Второ четене”, което 
подложи на гласуване : 
  

“ЗА” –13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
за промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Елена на “Второ четене” : 

 
 
“ЗА” –13, “ ПРОТИВ” –1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 
 
 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №71/30.08.2001г. 
 

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.12 и чл.35, ал.1 от 
ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 I.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: 
 1.Създава нов член 14 а със следния текст: 
 “(1) По изключение, с Решение на Общинския съвет, имоти – публична 
общинска собственост, както и части от тях могат да се отдават под наем за 
срок до 3 години, при условие, че се използват съобразно предназначението им 
и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени. 
 (2) С решението си Общинският съвет определя реда и условията за 
отдаване под наем. 
 (3) Въз основа на решението на Общински съвет кмета на общината 
сключва договор за наем.” 
 2.Създава нов член 14 б със следния текст: 
 “Общинския съвет може да предоставя безвъзмездно за ползване 
имотите – публична общинска собственост, както и части от тях, 
предназначени за социални, здравни, образователни, културни, 
благоустройствени или други обществени нужди от общинско значение на 
съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка." 
 3.Създава нов член 25 а със следния текст: 

(1) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се 
извършва с решение на Общински съвет без провеждане на търг или конкурс, в 
случаите когато се задоволяват важни социални, здравни, образователни, 
културни, благоустройствени или други обществени нужди от общинско 
значение. 

(2) В случаите по ал.1 могат да се продават парцели, имоти, сгради и 
обекти – незавършено строителство. 

(3) По изключение Общински съвет може да взема решение за продажба 
на недвижими имоти, частна общинска собственост, без търг или конкурс, и в 
случаите когато са налице задължения на Община Елена, които са признати по 
законоустановения ред и не могат да бъдат удовлетворени по друг начин. 
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 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТДНЕВНИЯ РЕД: 
  
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението относно 
удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 
 Дадена бе думата за становище но внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 9.00 часа 
предложението за удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ 
“Стефан Бараков”, като го подкрепя. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 16.30 часа 
предложението за удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ 
“Стефан Бараков”, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ “Стефан 
Бараков”: 
 
 “ЗА” – 13, “ПРОТИВ “- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
  
 Д-р Иван Иванов не взе участие в гласуването. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №72/30.08.2001г. 

 
 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за отдаване под наем 
на ЕТ “Стефан Бараков” 

 На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.16, ал.4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1.Удължава срока на договора за наем от 06.07.1998 г. със Стефан 
Стоянов Бараков в качеството му на едноличен търговец с фирма “Стефан 
Бараков” от гр.Елена за срок от 1 /една/ година. 
 2.Възлага на кмета на общината да сключи с наемателя анекс, който 
става неразделна част от договора за наем. 
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 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 отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост. 
 От залата излезе общинският съветник д-р Иван Иванов. В залата 
присъстват 13 общински съветника. 
  

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.  
 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 9.00 часа 
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост, като го подкрепя. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 16.30 часа 
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост : 
  

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” –2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №73/30.08.2001г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, както и 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.Да се отдаде под наем чрез явен търг част от имот публична общинска 

собственост, представляваща помещения на партерния етаж на 
Административна сграда, намираща се в гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” 
№ 24. Имотът е актуван с акт за общинска собственост 283/25.07.2001 г. 
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 2.Възлага на кмета на общината да проведе процедурата по отдаването 
под наем и сключи договора. 
 
 
 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 вземане на решение за ползване на общински гори на територията на 
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 9.00 часа 
предложението за вземане на решение за ползване на общински гори на 
територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство 
с.Буйновци, като го подкрепя. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.08.2001 г. от 16.30 часа 
предложението за вземане на решение за ползване на общински гори на 
територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство 
с.Буйновци, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно  вземане на решение за ползване на общински гори на територията на 
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци: 
  

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” –2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №74/30.08.2001г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на общински гори на 
територията на Държавно лесничейство гр. Елена и Държавно 
лесничейство с. Буйновци 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.57, ал.3 от Закона за горите, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р   Е   Ш   И   : 
1. Да се предостави ползването на гори от общинския фонд по отдели, 

както следва: 310”и”, 310”л”, 311”а”, 311”б”, 311”з”, 311”к”, 332”и”, 332”о” и 
180”г”, съгласно предвижданията на лесоустройствения проект на територията 
на ДЛ Елена и ДЛ Буйновци. 
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 2. Ползвателят на дървесината от горепосочените отдели да се определи 
чрез провеждане на конкурс. 
 3. Възлага на кмета на общината да открие процедура, проведе конкурс 
и сключи договор. 
 
 
 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
Красимир Николов, който запозна присъстващите с предложението относно 
образуване на временна комисия за проучване и анализиране необходимостта 
от подобряване и дозавършване на междуселски път със селскостопанско 
значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с отклонение Вълчовци-Треновци-
Бойковци. 
 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 
 Такива не постъпиха. 
  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно образуване на временна комисия за 
проучване и анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване на 
междуселски път със селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с 
отклонение Вълчовци-Треновци-Бойковци : 
  

“ЗА” –13, “ПРОТИВ” – няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №75/30.08.2001г. 

 
ОТНОСНО: Образуване на временна комисия за проучване и 
анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване 
на междуселски път със селскостопанско значение Майско-
Вълчовци-Крумчевци с отклонение Вълчовци-Треновци-
Бойковци 

 
На основание чл.17 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
1.Образува временна комисия със задача да проучи и анализира 

необходимостта от подобряване и дозавършване на междуселски път със 
селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци, с отклонение 
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Вълчовци-Треновци-Бойковци. Срок за действие на комисията – 2 месеца. До 
края на месец октомври 2001 г. комисията да внесе отчет в Общински съвет – 
Елена. 
 2.Комисията да се състои от 6 общински съветника, в следния състав: 

- Иван Бояджиев – председател  
- Красимир Николов – секретар  
- Симеон Кънчев – член   
- Йордан Раднев  - член          
- Петър Ваков - член           
- Хасан Хасанов - член    

 
 
 

След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 15.00 часа. 

 
 
 
 
 
 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
  
 
 

 
 


