
 
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   
 

№ 15 
 
 
 

 Днес 26.10.2001 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, началник отдели от общинска администрация и 
управители на общински дружества. 
 
 

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

1.Предложение относно подпомагане на ученици от социално слаби 
семейства за учебната 2001-2002 година от Община Елена. 

Вн.:Кмета на общината  
2.Предложение относно допълване на решение № 65/31.03.2000 г. на 

Общински съвет Елена за разписанието на автобусите по междуселищните 
линии от общинската транспортна схема. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно допълване на решение  № 139/2.10.2000 г.на 

Общински съвет Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на 
учащите се от първи до осми клас на територията на Община Елена по 
междуселищния транспорт от бюджета на общината. 

Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху 
недвижим имот, собственост на общинско дружество – “Елена Автотранспорт” 
ЕООД. 

Вн.:Кмета на общината 
5.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху 

недвижим имот, собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД. 
      Вн.:Кмета на общината 

 6.Предложение относно откриване на процедура за приватизация на 
“Медицински център I-Елена” ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ. 
        Вн.:Председателя на ОбС 
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7.Предложение относно откриване на процедура по реда на ЗППДОбП. 

        Вн.: Кмета на общината 
8.Предложение относно промяна в план-сметката на общинския фонд за 

опазване на околната среда за 2001 г. 
        Вн.: Кмета на общината 
 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстват 15 общински съветника. 
 Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложения Проект за 
дневен ред. 

Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред. 
В залата влезе общинският съветник Хасан Хасанов. В залата присъстват 

16 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев предложи като допълнителна 

точка в Проекта за дневен ред да бъде включено предложение относно 
откриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, 
собственост на “Елена Автотранспорт”. Същата да бъде т.6 в Проекта за дневен 
ред. 

Други мнения по предложеният Проект за дневен ред не постъпиха. 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване предложението  на кмета на общината за нова точка в Проекта за 
дневен ред относно откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложената 

нова точка относно откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” да бъде т.6 в 
Проекта за дневен ред: 

“ЗА” –12; “ПРОТИВ” –3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се. 
Председателят на ОбС подложи на гласуване Проекта за дневен ред с 

така направеното предложение за допълнение: 
“ЗА” –13, “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Приема се. 

 
 

Д   Н   Е   В   Е   Н     Р  Е  Д  : 
 

 
1.Предложение относно подпомагане на ученици от социално слаби 

семейства за учебната 2001-2002 година от Община Елена. 
Вн.:Кмета на общината  

2.Предложение относно допълване на решение № 65/31.03.2000 г. на 
Общински съвет Елена за разписанието на автобусите по междуселищните 
линии от общинската транспортна схема. 

Вн.:Кмета на общината 
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3.Предложение относно допълване на решение  № 139/2.10.2000 г. на 

Общински съвет Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на 
учащите се от първи до осми клас на територията на Община Елена по 
междуселищния транспорт от бюджета на общината. 

Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху 
недвижим имот, собственост на общинско дружество – “Елена Автотранспорт” 
ЕООД. 

Вн.:Кмета на общината 
5.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху 

недвижим имот, собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД. 
      Вн.:Кмета на общината 

6.Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД. 

       Вн.:Кмета на общината 
 7.Предложение относно откриване на процедура за приватизация на 
“Медицински център I-Елена” ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ. 
        Вн.:Председателя на ОбС 

8.Предложение относно откриване на процедура по реда на ЗППДОбП. 
        Вн.: Кмета на общината 

9.Предложение относно промяна в план-сметката на общинския фонд за 
опазване на околната среда за 2001 г. 
        Вн.: Кмета на общината 
 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на ОбС даде думата на кмета на общината, който запозна 

присъстващите с предложението за подпомагане на ученици от социално слаби 
семейства за учебната 2001-2002 година от Община Елена. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението за подпомагане на ученици от социално слаби семейства за 
учебната 2001-2002 година от Община Елена, като го подкрепя единодушно. 
Й.Минчев – Председател на ПК “Образование, култура, младежки дейности, 
спорт и туризъм”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено 
на 10.10.2001 г. от 17.00 часа предложението за подпомагане на ученици от 
социално слаби семейства за учебната 2001-2002 година от Община Елена, като 
го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно подпомагане на ученици от социално слаби 
семейства за учебната 2001-2002 година от Община Елена: 
  

“ЗА”–16;“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  №78/26.10.2001 г. 
  
 
 

ОТНОСНО: Подпомагане на ученици от социално слаби 
семейства за учебната 2001-2002 г. от Община Елена 
 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.1,т.3 от 
ЗОБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
1.Допълва Решение №12 от 23.02.2001 г. на Общински съвет Елена, 

относно приемане на бюджета на общината за 2001 година, с нова точка 5.20: 
5.20.Средства за закупуване на учебни помагала за подпомагане на 

ученици от социално слаби семейства за учебната 2001/2002 година – 2200 лв. 
Средствата да се отчитат по дейност 11-122 Общинска администрация, 
параграф 4266 – Други помощи по решение на Общински съвет. 

2. Във връзка с чл.27, ал.1, т.3 от ЗОБ от неразпределения резерв да се 
подсилят бюджетните кредити във функция “Образование” , дейност 30-322 
Общообразователни училища, параграф 1700 – Учебни и 
научноизследователски разходи и книги за библиотеката с 1550 лв. за: 

2.1.Доокомплектоване на учебници за учебната 2001/2002 г. по основни 
училища, както следва: 

 
- ОУ Майско  - 400  
- ОУ Константин - 400 
- ОУ Беброво - 200 
- СОУ Елена   - 200 
Всичко:  1200 

 2.2. За закупуване по един комплект учебници за IX, X и XI клас общо за 
350 лв., които да бъдат на съхранение в училищната библиотека. 
 3. Да се намали неразпределения резерв с 1550 лв. 

 
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 допълване на решение № 65/31.03.2000г. на Общински 
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съвет Елена за разписанието на автобусите по междуселищните линии от 
общинската транспортна схема. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
М.Брешкова – Председател на ПК “Селищно изграждане”. Постоянната комисия 
“Селищно изграждане” разгледа на свое заседание, проведено на 26.10.2001г. 
от 9.30 часа предложението за допълване на решение № 65/31.03.2000г. на 
Общински съвет Елена за разписанието на автобусите по междуселищните 
линии от общинската транспортна схема, като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
С.Кънчев- Имате ли данни колко са децата в селата, които трябва да се 
извозват. 
инж.Ив.Маринов – зам.кмет на общината. Да, имаме справка колко са децата по 
населени места- шестнадесет са. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно допълване на решение № 65/31.03.2000г. на 
Общински съвет Елена за разписанието на автобусите по междуселищните 
линии от общинската транспортна схема : 
 “ЗА” –16; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №79/26.10.2001 г. 

 
 

ОТНОСНО: Допълване  на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС 
Елена за разписанието на автобусите по междуселищните линии 
от общинската транспортна схема 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.29, ал.1 и 3 от 

Наредба № 33 на Министерството на транспорта и съобщенията, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1. Приема разписанието за движение на автобуса по допълнителна 
линия: Елена-Средни колиби към общинската транспортна схема /за учебен 
период/ по приложено маршрутно разписание в сила от 15.09.2001 г. 
  

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението относно допълване на решение  № 139/2.10.2000 г. на 
Общински съвет Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на 
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учащите се от първи до осми клас на територията на Община Елена по 
междуселищния транспорт от бюджета на общината. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов - Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението за допълване на решение  № 139/2.10.2000 г. на Общински 
съвет Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на учащите се от 
първи до осми клас на територията на Община Елена по междуселищния 
транспорт от бюджета на общината, като го подкрепя единодушно. 
Й.Минчев – Председател на ПК “Образование, култура, младежки дейности, 
спорт и туризъм”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено 
на 10.10.2001 г. от 17.00 часа предложението за допълване на решение  № 
139/2.10.2000 г. на Общински съвет Елена за частично заплащане на разходите 
за пътуване на учащите се от първи до осми клас на територията на Община 
Елена по междуселищния транспорт от бюджета на общината, като го подкрепя 
единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
относно допълване на решение  № 139/2.10.2000 г. на Общински съвет Елена 
за частично заплащане на разходите за пътуване на учащите се от първи до 
осми клас на територията на Община Елена по междуселищния транспорт от 
бюджета на общината : 
 “ЗА” –16; “ПРОТИВ”- няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №80/26.10.2001 г. 
ОТНОСНО: Допълване на Решение №139/02.10.2000 на ОбС 
Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на учащи 
се от първи до осми клас на територията на Община Елена по 
междуселищния транспорт от бюджета на общината 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.4 и чл.18 от ЗОБ и 
чл.7 от ЗНП, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 1.Към раздел I,т.1 от Решение №139/02.10.2000 г., считано от 
15.09.2001г. да се допълни трето по ред: 

- направление : Елена – Яковци – Гърдевци – Средни колиби и обратно 
2.Отпада раздел II от горецитираното решение. 
 
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 
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относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, 
собственост на общинско дружество – “Елена Автотранспорт” ЕООД. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов - Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението  за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим 
имот, собственост на общинско дружество – “Елена Автотранспорт” ЕООД . 
Постоянната комисия след повторно разглеждане на предложението предлага  
следните допълнения: 

-след израза “…да учреди ипотека” да се допълни “за срок от петнадесет 
месеца, считано от датата на вземане на решението на Общински съвет…” 

-след израза “…със съответното оборудване” да се добави “както със 
застроената земя под сградите…”. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.09.2001 г. от 14.00 часа 
предложението за ипотека върху недвижим имот, собственост на общински 
дружество – “Елена Автотранспорт” ЕООД, като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
С.Топалов – Уважаеми колеги, искам да кажа няколко думи по това 
предложение. Винаги съм подкрепял акредитирането на общински дружества, 
но за какво ще се използва този кредит. Вече втора година в Общински съвет се 
допускат грешки относно кредитите. В чл.137, т.3 от Търговския закон се казва, 
че общото събрание приема годишните отчети и баланси за работата на 
дружествата. Бяхме приели управителя на “Общински имоти” инж.Садинов до 
15.04.2001 г. да внесе отчет в ОбС за дейността на дружеството. Доколкото 
разбрах това не е направено. Ние не знаем какво е състоянието на другите 
общински дружества. Приемани ли са такива, защото съм отсъствал някой и 
друг път от заседания, когато съм бил възпрепятстван. Като общински съветник 
не мога да си вдигна ръката, защото не знам какви са възможностите на 
дружеството, какви са му вземанията, задълженията, заплатите. Може ли да 
вдигаме ръка за нещо, след като нямаме никаква информация дружеството в 
какво състояние се намира в момента. Ако му разрешим да вземе този кредит 
ще може ли да го обслужва, или банката ще се наложи да прибира 
ипотекираното имущество. Лично аз няма да гласувам за това предложение. 
Виждам, че в предложението за ипотекиране са посочени маслено стопанство, 
гуморемонтен цех, сервиз, заедно със застроената земя под сградите. 
Автомивката е продадена, гаражите също и т.н. Какво остана от Автогарата, че 
трябва да се разпродава, само един втори етаж, КПП, диспечерна и какво още 
остава. Отива се към едни безмислени разпродажби. Интересува ме кога ще се 
приемат годишните отчети и баланси на дружествата. 
д-р Д.Лаловска – Информацията за състоянието на общинските дружества се 
намират на  Ваше разположение в Общински съвет. Можете да се запознаете с 
тях. 
М.Брешкова – Да дадем думата на инж.Брунков, той най-добре може да каже 
какво е състоянието на дружеството в момента. 
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Й.Раднев- Защо да стоят така неизползваеми помещения. И не  знам дали на 
“Елена Автотранспорт” им трябват две административни сгради. 
П.Ваков – Аз подкрепям Сашо Топалов. Интересува ме за какво ще се използва 
кредита, след като се вземе. 
инж.Ил.Брунков – Управител на “Елена Автотранспорт”. Нормално е да се 
задават такива въпроси, защото исканата сума в един момент трябва да я 
връщаме. В момента изплащаме кредит от 30 хил.лв., върнали сме 27 хил.лв., 
нямаме никакви проблеми по неговото обслужване. Без този кредит от 40 
хил.лв., който искаме в момента няма да можем нормално да работим. Смятам, 
че няма да имаме проблем с изплащането на този заем. Необходим ни е г-н 
Ваков за оборотни средства за закупуване на горива, автомобилни гуми, 
резервни части и материали. Според мен много са обектите, посочени за 
обезпечаване на кредита, но такива са изискванията на банките. 
д-р Д.Лаловска – Казахте, че няма да имате проблем по изплащането на заема. 
инж.Ил.Брунков- Казах, че предишният заем го погасяваме правилно, нямаме 
забавено плащане по него. Може да се направи справката. 
С.Кънчев- Какви са финансовите резултати на дружеството за деветмесечието, 
какви са му вземанията и задълженията. 
инж.Ил.Брунков – В момента не разполагам с исканата от Вас информация. 
С.Кънчев- Не мога да допусна, че Брунков, който не е от вчера в това 
дружество не знае какво е състоянието му. На печалба ли е дружеството, на 
загуба ли е. Заемът до сега е бил 30 хил.лв., сега става 40 хил.лева, 
обезпечаване за банката 100 хил.лева. Губи или печели предприятието в този 
случай. Предлагам  разглеждането на проекта за решение да се отложи за 
следващото заседание. Нямам нищо против искането за банковия заем до 40 
хил.лева да се даде на дружеството, но ние трябва да знаем в момента какво е 
дереджето на дружеството. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението  на Симеон Кънчев за отлагане разглеждането на 
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим 
имот, собственост на общинско дружество – “Елена Автотранспорт” ЕООД за 
следващото заседание на Общински съвет: 
 “ЗА” –6; “ПРОТИВ”- 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема. 

 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението за допълнение в проекта за решение, направено от ПК 
“Икономическо развитие” - след израза “…да учреди ипотека” да се допълни “за 
срок от петнадесет месеца, считано от датата на вземане на решението на 
Общински съвет…” ; след израза “…със съответното оборудване” да се добави 
“както със застроената земя под сградите…” : 

 
“ЗА” –11; “ПРОТИВ”-3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се. 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване предложеният проект за решение с направеното допълнение : 
  

“ЗА”- 8; “ПРОТИВ”- 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВИЯ 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 учредяване на ипотека върху недвижим имот, 
собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов- Председател на ПК “Иковомическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим 
имот, собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД, като го подкрепя и 
предлага следното изменение – срока за учредяване на ипотеката да бъде “до 
осемнадесет месеца ”, вместо “ до шестнадесет”. 
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.10.2001 г. от 16.00 часа 
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим 
имот, собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД, като го подкрепя 
единодушно. Подкрепя предложението, направено от ПК “Икономическо 
развитие” срока за учредяване на ипотеката да бъде “ до осемнадесет месеца”. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
П.Ваков – Земята под сградите на кого е. Знам, че е спорна, някои от сградите 
са чужди. Да не стане нещо. 
С.Топалов- Правя предложение за отлагане за разглеждане на предложението 
за следващото заседание на ОбС. Нямаме също отчет и баланс на дружеството. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението на Сашо Топалов за отлагане разглеждането на предложението 
относно даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, 
собственост на общинско дружество – “Балкан “ ЕООД за следващото заседание 
на Общински съвет: 
  

“ЗА”-6; “ПРОТИВ” –5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5. Не се приема. 
  

Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението на ПК 
“Икономическо развитие” за следното изменение в проекта за решение – срока 
за учредяване на ипотеката да бъде “до осемнадесет месеца ”: 
  

“ЗА”- 11;” ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –4. Приема се. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложеният проект за 
решение с така направеното допълнение: 
  

“ЗА” –10; “ПРОТИВ” –4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2. Приема се.  
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 
 



 10
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №81/26.10.2001 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху 
недвижим имот, собственост на общинско дружество 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.7, ал.1, т.15 от Наредбата 
за реда  за упражняване правата на собственост на Община Елена върху 
капитала в търговските дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1.Общински съвет- Елена дава съгласие на “БАЛКАН” ЕООД чрез 
управителя на дружеството инж.Йордан Йорданов да учреди ипотека за срок до 
осемнадесет месеца, считано от датата на вземане на решението от Общински 
съвет  върху следното имущество: производствена сграда металообработване, 
производствена сграда дървообработване, сграда ковач, навес, сушилня, сграда 
гатер банциг, трафопост, столова, канцеларии и портал, заедно със земята и 
прилежащите машини и съоръжения – собственост на дружеството, като 
обезпечение по договор за банков заем в размер до 60 000 лв. 
 
 
 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 откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД. 

Кмета на общината информира присъстващите, че има проявен интерес 
към някои от ДМА, където има възможност да влязат известни приходи в 
дружеството , а някои от продадените машини ще бъдат в полза на 
населението. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.09.2001 г. 
предложението, внесено от управителя на дружеството на “Елена 
Автотранспорт” в ОбС за продажба чрез търг на обекти, собственост на 
дружеството, като го подкрепи единодушно.  
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.09.2001 г. 
предложението, внесено от управителя на дружеството в ОбС за продажба чрез 
търг на обекти, собственост на дружеството, като го подкрепи единодушно.  

Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
С.Кънчев- Уважаеми колеги, мотивите, които се излагат пред нас със цел да 
подкрепим внесеното предложение не са достатъчни. Затова, че ДМА стоят не 
значи, че трябва да се продават, нека да се отдадат под наем. Рано или късно 
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пътническия транспорт ще бъде отделен от товарния транспорт и тогава 
трябва да се осигури транспортно обслужване. Тези две помещения- 
таксиметрова служба и чакалнята не трябва да се продават, защото могат да 
влязат в употреба след време. Нямаме разделителен протокол с Автогарата, не 
сме го подписали и не е редно да се минава към продажба. 
инж.Ил.Брунков- Има разделителен протокол  и акт за общинска собственост. 
С.Кънчев – Беше правилно да го подпишем. Предлагам т.1 и т.2 за помещение 
таскиметрова служба и помещение чакалня от предложението да отпаднат. 
С.Топалов- След 8 февруари 2001 г. има ли разпореждане с ДМА на 
дружеството. 
инж.Ил.Брунков – Не, няма. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на Симеон Кънчев за отпадане на т.1 и т. 2 от 
проекта за решение– помещение таскиметрова служба и помещение чакалня : 
 “ЗА” –3; “ПРОТИВ” – 8; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –5. Не се приема. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесения 
проект за решение относно откриване на процедура за продажба на 
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД : 
 “ЗА”- 10; “ПРОТИВ” –2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №82/26.10.2001 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” 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   : 
 

 
 I.Общински съвет-Елена дава съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД 
гр.Елена да извърши продажба на следните ДМА, собственост  на дружеството: 
 1.Помещение таксиметрова служба – част от Автогара Елена, находящо 
се на I-ви етаж със самостоятелен достъп. 
 2.Помещение чакалня – част от Автогара Елена, находящо се на I-ви 
етаж със самостоятелен  достъп. 
 3.Товарен автомобил “Шкода Европа” – влекач с ДК №ВТЕБ 05-65.  
 4.Зъболекарска машина модел ЮС – 5 М 
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 5.Зъболекарски стол модел СС-7. 
 6.Бормашина – настолна – 2 броя модел ПН 161 – Велинград 
 II.Възлага на управителя на “Елена Автотранспорт” ЕООД да извърши 
всички необходими процедури по продажбата и сключи договора за покупко-
продажба. 
 
 
 ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна 
присъстващите с предложението относно откриване на процедура за 
приватизация на “Медицински център -I-Елена” ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението за откриване на процедура за приватизация на “Медицински 
център -I-Елена” ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ, като го подкрепя единодушно. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.10.2001 г. предложението 
за откриване на процедура за приватизация на “Медицински център -I-Елена” 
ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ, като го подкрепя единодушно. 
д-р Нина Титева- Председател на ПК “ Здравеопазване и социална политика”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.10.2001 г. от 
13.30 часа предложението за откриване на процедура за приватизация на 
“Медицински център -I-Елена” ЕООД по реда на чл.111 от ЗЛЗ, като го подкрепя 
единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
д-р Ив.Иванов – Аз съм против формулировката на предложението. Не ми става 
ясно какво ще стане с персонала, защото предназначението може да е за трима 
и за трийсет човека. Няма никаква гаранция за запазването на персонала. 
Защо, след като има и други законосъобразни възможности вие предлагате 
такъв вариант на процедура, без търг или конкурс, да се продаде на търг и пак 
могат да се запазят работните места. Защо се прави тази процедура преди 
промяната на ЗЛЗ. В капитала на дружеството е рентгена и 
лабораторията,Здравните служби по селата , а вие искате да ги продавате за 
жълти стотинки, защо не минат към болницата. Не е ясно какво ще стане след 
провеждането на тази процедура. 
д-р Д.Лаловска-  Задължени сме по реда на Закона, след като има внесено 
предложение в ОбС от “Еленамед” да се произнесем по него в срок от шест 
месеца. Значи да чакаме според Вас шест месеца, без да се произнесем по 
внесеното предложение и да се тълкува като мълчалив отказ, който може да 
бъде обжалван. Дружеството “Еленамед” отговаря на условията на чл.111, ал.1, 
т.1 от Закона и може да кандидатства за закупуването на “Медицински център -
I- Елена”, тъй като той не е включен в списъка, приет от Министерски съвет на 
дружествата, които не могат да се продават. От капитала на дружеството са 
извадени селските здравни служби, рентгена и лабораторията за Ваше 
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сведение. Ако бяхте присъствали на заседание в ПК “Здравеопазване и 
социална политика” тези въпроси щяхте да ги зададете там. 
д-р Ив.Иванов – Предлагам да се отхвърли предложението за разглеждане. 
д-р Н.Титева – Ако присъствахте на заседанието на комисията тези въпроси 
наистина щяхте да ги поставите там. Никой няма интерес да съкращава работни 
места. Кое Ви гарантира, че след като Медицински център бъде продаден на 
търг и който го купи ще се запазят работните места и няма да има съкращения. 
Стартирането на приватизацията е законна, кое е незаконното, след като е по 
реда на чл.111. Ние не сме първите, които правим такова предложение за 
приватизация, даже сме едни от последните. 
д-р Ив.Иванов- Говорим за възможните варианти. По добре да влязат свежи 
пари, отколкото да  продаваме за жълти стотинки. 
С.Топалов- Уважаеми общински съветници, направено е предложение за 
приватизиране на общинско дружество. Знаете ли състоянието на това 
дружество. Ще се приватизира общинско дружество, собственост на Община 
Елена и нямам нищо против правото на привилегия на работещите лекари там. 
Достатъчно ли сме аргументирани и мотивирани, за да го приватизираме. Никой 
не казва, че това е незаконно, но нямаме достатъчна мотивация за да приемем 
предложението. Защо да бързаме, може промените в ЗЛЗ да бъдат по-добри. 
Предлагам това предложение в момента да го отложим за разглеждане . 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване направеното 
предложение за отлагане разглеждането на предложението за откриване на 
процедура за приватизация на “Медицински център – I – “Елена”ЕООД по реда 
на чл.111 от ЗЛЗ: 
  

“ЗА” –5; “ПРОТИВ” –8; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Не се приема. 
 
инж.Д.Млъзев-В тази си част промяна в Закона не се очаква, както не е ясно и в 
здравно-осигурителната му част. Не ми се иска да се стига до там, както се 
стигна със “Текстил”. Такова е предложението на работещите там лекари, да 
имаме моралния ангажимент да уважим тяхното право на искане. 
П.Ваков- Имам въпрос към д-р Титев. Защо д-р Горбанова и д-р Сийка Иванова 
не влизат. 
д-р Д.Лаловска – д-р Титев е тук  като управител на дружество, което 
кандидатства за приватизация и не съм му дала думата да отговаря г-н Ваков. 
С.Топалов – Излиза, че сме неморалисти, затова, че искаме за отлагане 
разглеждането на това предложение. 
инж.Д.Млъзев – Съжалявам, че от контекста сте си направили извод. Запознат 
съм с дружествения договор, дружеството не е било затворено, а защо тези 
лекари не са кандидатствали да влязат в него не знам. 
С.Кънчев- Има достатъчно широк обществен отзвук в града по този въпрос и 
считам, че хората знаят какво струва Поликлиниката на Община Елена, защото 
те са дали доброволен труд за построяването й, знаем колко средства са 
отишли за оборудването й. Нямам нищо против, че тези лекари искат да 
закупят Поликлиниката, но ще сгрешим, ако я подарим на шест човека плюс 
още осем. Отново някои неща се повтарят от предишните точки. Хващаме се в 
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една буквичка, дава се право и какво. Здравеопазването рано или късно ще 
се сгромоляса както се вижда, не се знае какво ще стане в бъдеще и не е редно 
така да си даваме гласа. Много моля гласуването да стане чрез подписване и 
поименно. Да се знае кой как е гласувал. 
д-р Н.Титева- Не сме първата община която е предприела такава процедура.  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска, на основание 
чл.38, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Елена, 
подложи на гласуване предложението за гласуване чрез подписване и 
поименно прочитане на имената : 
  

“ЗА” 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 
 Д-р Нина Титева обяви, че като заинтересована страна, на основание 
чл.37 от ЗМСМА няма да вземе участие в гласуването. 
 Председателят на Общински съвет Елена даде петминутна почивка. 

 
След почивката председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска 

подложи на  гласуване  предложеният проект за решение относно откриване на 
процедура за приватизация на “Медицински център -I-Елена” ЕООД по реда на 
чл.111 от ЗЛЗ чрез подписване и поименно прочитане на имената : 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
 
Гласували 15 общински съветника: 
 
1.д-р Даниела Стр.Лаловска  “ЗА” 
2.инж.Иван Георгиев Генов  “ЗА” 
3.Йордан Стоянов Минчев  “ЗА” 
4.Йордан Златев Раднев   “ЗА” 
5.Румяна Йорданова Павлова  “ЗА” 
6.Иван Илиев Бояджиев   “ЗА” 
7.Костадин Савов Димитров  “ЗА” 
8.Сашо Петков Топалов   “ПРОТИВ” 
9.Симеон Стоянов Кънчев  “ПРОТИВ” 

        10.д-р Иван Димитров Иванов  “ПРОТИВ” 
 11.инж.Георги Благоев Аргиров  “ПРОТИВ” 
 12.Иван Стефанов Дренчев  “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 13.Петър Ваков Митев   “ЗА” 
 14.Марийка Георгиева Брешкова  “ЗА” 
 15.Хасан Хюсеинов Хасанов  “ЗА” 

  
Председателят на Общински съвет обяви резултата от поименното 

гласуване: 
 
“ЗА”- 10; “ ПРОТИВ” –4; “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1. Приема се. 
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/Приложен списък към протокола на общинските съветници, гласували 

със саморъчно поставен подпис по т.7 от дневния ред/ 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 

следното 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №83/26.10.2001 г. 
 
Относно : Откриване процедура за  приватизация на 
“Медицински център I – Eлена” ЕООД по реда на чл. 111 от ЗЛЗ 

 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, 
чл.109, ал1., т.2, чл.108, ал.1, т.3 и чл.111, ал.1, във връзка с чл.111, ал.3 от 
Закона за лечебните заведения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.Открива поцедура за приватизация на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – I- 

ЕЛЕНА”-ЕООД, без търг или конкурс според пазарната оценка на дружеството 
с купувач “ЕЛЕНАМЕД”-ООД-гр.Елена, представляващо дружество по чл.111, 
ал.3 от Закона за лечебните заведения. 

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с ДМА, 
сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване 
на договори за кредит, без съгласието на Общинския съвет. 

3 Задължава кмета на общината да възложи изготвяне на правен анализ 
и приватизационна оценка  в срока по чл.112 от Закона за лечебните 
заведения. 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението относно откриване на процедура по реда на ЗППДОбП. 

От залата излязоха общинските съветници Сашо Топалов, д-р Иван 
Иванов и Симеон Кънчев. 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 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението относно откриване на процедура по реда на ЗППДОбП, като го 
подкрепя единодушно. 
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.10.2001 г. предложението 
относно откриване на процедура по реда на ЗППДОбП, като го подкрепя 
единодушно. 
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 Дедена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
Й.Минчев – Ако не се появи отново купувач на този обект защо не се обвърже с 
училището, тъй като то става доста привлекателно вече. 
инж.Д.Млъзев- Необходими са доста средства за завършването на обекта, а 
общината е с нагласа, че на този площад трябва да има нещо хубаво. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
за откриване на процедура по реда на ЗППДОбП : 
 “ЗА” –13; “ПРОТИВ”-няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №84/26.10.2001 г. 
 

Относно : Откриване процедура за продажба по реда на 
ЗППДОбП 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и 

§2а от ДР на ЗППДОбП, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗППДОбП, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
 1.Отменя решения на Общински съвет, както следва : Решение 
№31/12.08.1997 г. – т.3 от приложения списък към т.1 на решението; Решение 
№54/30.12.1997 г. – в т.II частта обект “Градски хали”; Решения № 
27/13.04.1998 г.; 63/30.09.1998 г.; 82/30.12.1998 г. и №15/11.03.1999 г. в т.1 
частта обект “Градски хали”. 
 2.Открива процедура за приватизация на невключен в състава на 
общинско предприятие общински нежилищен имот – магазин /бивши градски 
хали/ в гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 9а. 
 3.Възлага на кмета на общината изготвянето на правен анализ, оценка на 
обекта и извърши маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес чрез 
оповестяване в Интернет. 
 
 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 промяна в план-сметката на общинския фонд за 
опазване на околната среда за 2001 г. 
 Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
инж.Ив.Генов – Председател на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.10.2001 г. от 14.00 часа 
предложението относно промяна в план-сметката на общинския фонд за 
опазване на околната среда за 2001 г., като го подкрепя единодушно. 
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М.Брешкова – Председател на ПК “Селищно изграждане”. Постоянната 
комисия “Селищно изграждане” разгледа на свое заседание, проведено на 
26.10.2001г от 9.30 часа предложението за промяна в план-сметката на 
общинския фонд за опазване на околната среда за 2001 г., като го подкрепя 
единодушно. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
П.Ваков- Да се увеличат средствата за благоустрояване и озеленяване. Имам 
предвид градинката пред Обредния дом. 
инж.Д.Млъзев- Подкрепям Вашето предложение, но в момента по Бакаловата 
къща се прави укрепване по проект “Красива България” и имам уверението на 
изпълнителите, че след завършването й плочника отпред ще бъде приведен във 
ред. Средствата по този фонд се утвърждават от Управителния съвет – РИОС. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението относно промяна в план-сметката на общинския фонд за 
опазване на околната среда за 2001 г.: 
 “ЗА” –13; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма.Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема 
следното 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №85/26.10.2001 г. 
 

 
Относно : Промяна в план-сметката на общинския фонд за 
опазване на околната среда за 2001 г. 

 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.27 от Наредбата за набиране, 

разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната 
среда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 1. Общински съвет Елена утвърждава промяната в годишната приходно-
разходна сметка за 2001 г. на общинския фонд за опазване на околната среда. 
 
 
 
 След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.00 часа. 
 
 
 
 

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


