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
№ 16

Днес 13.12.2001 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.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно удостояване с литературна награда “Почетен
знак”Стоян Михайловски”.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно откриване на процедура за промяна
предназначение на земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк –
гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
Селскостопански фонд, предоставени за стопанисване от община Елена,
засегнати от горски пожар на 09.09.2001 г.
Вн.: Кмета на общината
4.Предложение относно изграждане параклис в с.Балуци, община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно приемане на правен анализ, приватизационна
оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски хали” по реда на
ЗППДОбП.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно приемане на оценка и правен анализ на
“Медицински център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на “Еленамед” –
ООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
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7.Предложение относно продажба на недвижим имот частна общинска
собственост – бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека
върху недвижим имот с имущество, собственост на общинско дружество
“Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.: Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за откриване процедура за
провеждане на конкурс за възлагане на линия от общинската транспортна
схема Елена-Средни колиби, приета с Решение №79/26.10.2001 г. на ОбС
Елена.
Вн.: Кмета на общината
10.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на
части от имот-публична общинска собственост.
Вн.: Кмета на общината
11.Предложение относно отдаване под наем на имот-частна общинска
собственост.
Вн.: Кмета на общината
12.Предложение относно приемане на Наредба за приходите и разходите
и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд
“Българска гора”.
Вн.:Кмета на общината
13.Предложение относно дарение, получено в община Елена от община
Волфсбах, Австрия.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на ОбС запозна присъстващите с предложения Проект за
дневен ред.
Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред.
инж.Г.Агриров – В комисията “Законност и обществен ред” вчера бе
разгледана молбата на д-р Иванов за продължаване или сключване на нов
договор за лекарските кабинети, които заема. Комисията има становище по
въпроса и изготвен проект за решение и предлагам като последна, 14 точка
от дневния ред да бъде предложение относно отдаване под наем на част от
недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинети.
инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници, в
деловодството днес постъпи писмо от секретаря на Туристическо дружество
“Чумерна” за завишаване субсидията на дружеството с цел закупуване на
моторен генератор за хижа “Чумерна”. С началник отдел “ОФИ” г-жа Елка
Николова нямаме формирано предложение, но ако държите тази точка да
бъде разгледана трябва много бързо да се изготви такова.
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д-р Д.Лаловска – Има постъпило едно предложение за нова точка в Проекта
за дневен ред. Няма внесен прект за решение относно молбата на ТД
“Чумерна” за закупуване на генератор и съответно въпроса може да се
разгледа на следващото заседание на Общински съвет, което ще бъде след
Коледните празници.
Кр.Николов – Аз ще изготвя такова предложение, докато бъдат разгледани
всичките четиринадесет точки, за да бъде разгледана тази точка като
петнадесета точка. Идват празници, хижата ще бъде пълна с хора и при една
авария те остават без ток, както стана по осми декември.
Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за нова т.14. Предложение относно отдаване под наем на част
от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинети:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова
т.15. Предложение относно осигуряване средства за допълнително
увеличаване размера на годишната субсидия за 2001 г. на Туристическо
дружество “Чумерна” гр.Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за
дневен ред с направеното предложение за нова т.14. Предложение относно
отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за
лекарски кабинети и нова т.15. Предложение относно осигуряване средства за
допълнително увеличаване размера на годишната субсидия за 2001 г. на
Туристическо дружество “Чумерна” гр.Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Д Н Е В Е Н

Р Е Д :

1.Предложение относно удостояване с литературна награда “Почетен
знак”Стоян Михайловски”.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно откриване на процедура за промяна
предназначение на земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк –
гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
Селскостопански фонд, предоставени за стопанисване от община Елена,
засегнати от горски пожар на 09.09.2001 г.
Вн.: Кмета на общината
4.Предложение относно изграждане параклис в с.Балуци, община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
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5.Предложение относно приемане на правен анализ, приватизационна
оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски хали” по реда на
ЗППДОбП.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно приемане на оценка и правен анализ на
“Медицински център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на “Еленамед” –
ООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно продажба на недвижим имот частна общинска
собственост – бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека
върху недвижим имот с имущество, собственост на общинско дружество
“Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.: Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за откриване процедура за
провеждане на конкурс за възлагане на линия от общинската транспортна
схема Елена-Средни колиби, приета с Решение №79/26.10.2001 г. на ОбС
Елена.
Вн.: Кмета на общината
10.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на
части от имот-публична общинска собственост.
Вн.: Кмета на общината
11.Предложение относно отдаване под наем на имот-частна общинска
собственост.
Вн.: Кмета на общината
12.Предложение относно приемане на Наредба за приходите и разходите
и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд
“Българска гора”.
Вн.:Кмета на общината
13.Предложение относно дарение, получено в община Елена от община
Волфсбах, Австрия.
Вн.: Кмета на общината
14. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот,
частна общинска собственост за лекарски кабинети
Вн.:ПК “ЗОР”
15. Предложение относно осигуряване средства за допълнително
увеличаване размера на годишната субсидия за 2001 г. на Туристическо
дружество “Чумерна” гр.Елена.
Вн.:Кр.Николов-общ.съв.
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
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предложението за удостояване с литературна награда “Почетен знак”Стоян
Михайловски”.
инж.Д.Млъзев - Това е единственото предложение, което е постъпило в отдел
“Образование, култура, здравни и социални дейности”, като бих се радвал на
повече номинации, при което срока за внасянето им би се удължил до
следващото заседание на Общински съвет. Изразявам мнение точката да бъде
отложена за разглеждане на днешното заседание.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Минчев – Председател на Постоянната комисия “Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм”. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание, проведено на 13.12.2001 г. от 13.30 часа предложението на кмета
на общината за удостояване с литературна награда “Почетен знак ”Стоян
Михайловски” на редакцията на вестник “Стършел”, което не бе подкрепено.
Гласували “за” – 1, “против” – 2. Постоянната комисия предлага да се
направят и други предложения, които да бъдат разгледани от ПК, съвместно с
отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности” и излъчената
номинация да се внесе в Общински съвет от името на комисията.
В залата влезе общинският съветник Марийка Брешкова. В залата
присъстват 15 общински съветника.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за отлагане разглеждането на предложението за удостояване
с литературната награда “Почетен знак”Стоян Михайловски” за следващото
заседание на Общински съвет:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №86/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Удостояване с литературна награда “Почетен знак”
СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УДОСТОЯВАНЕ С
ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА “ ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ЗА
СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
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
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предложението за откриване на процедура за промяна предназначение на
земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк – гр.Елена.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова- Председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 11.12.2001 г.
от 16.00 часа предложението за откриване на процедура за промяна
предназначение на земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк –
гр.Елена, като го подкрепя единодушно.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за откриване на процедура за промяна
предназначение на земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк –
гр.Елена, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят
на Общински
съвет
подложи
на гласуване
предложението за откриване на процедура за промяна предназначение на
земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк – гр.Елена:
“за” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След
проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №87/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за промяна предназначение
на земеделски земи, с цел разширение на гробищен
парк- гр.Елена

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 на същия член от ЗМСМА, както и
във връзка със съответни разпоредби на ЗОС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗКИР и ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА

Р Е Ш И :
1.Общински съвет Елена възлага на кмета на общината да пристъпи към
процедура за промяна предназначение на земеделски земи, с цел разширение
на гробищен парк – гр.Елена.
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
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предложението за вземане на решение за ползване на гори в Селскостопански
фонд, предоставени за стопанисване от община Елена, засегнати от горски
пожар на 09.09.2001 г.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за ползване на гори в Селскостопански фонд,
предоставени за стопанисване от община Елена, засегнати от горски пожар на
09.09.2001 г., 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 за вземане на решение за ползване на гори в
Селскостопански фонд, предоставени за стопанисване от община Елена,
засегнати от горски пожар на 09.09.2001 г.:
“ЗА” –13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Не гласува инж.Иван Генов- изпълнителен директор на “Елба 99” ЕАД гр.
Елена като заинтересована страна.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №88/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд, предоставени за стопанисване от
Община Елена, засегнати от горски пожар на 09.09.2001 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, § 4в от Инструкция 33 на МЗГ за
условията и реда за ползването на дървесина от горите чрез търг, конкурс и
преговори с потенциален ползвател, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА

Р Е Ш И :
1. Общински съвет Елена определя “Елба 99” АД гр.Елена за маркиране,
ползвател на дървесината и залесяване по отдели и подотдели – 628 “а”, 628
“б”, 628 “в”, 628 “г” и 628 “д” на общински гори в землище с.Палици, на
територията на Държавно лесничейство Елена.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договори с изпълнителя по
т.1.
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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 за изграждане параклис в с.Балуци, община Елена.
инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници. В залата
присъства един от представителите на така наречения инициативен комитет.
Задават се Коледни празници и за мен е удоволствие една такава инициатива
да бъде осъществена пред такъв голям Християнски празник. Дай Боже да има
и други такива инициативи, тъй като постоянните и непостоянни жители на
с.Балуци осъществиха със дарения и собствен труд своята мечта.Да им бъде
честито. Изграденият параклис ще бъде предаден за управление на
Българската православна църкна.
В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата
присъстват 16 общински съветника.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова- Председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 11.12.2001 г.
от 16.00 часа предложението за изграждане параклис в с.Балуци, община
Елена, като го подкрепя единодушно.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за изграждане параклис в
с.Балуци, община Елена, като го подкрепя единодушно.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за изграждане параклис в с.Балуци, община
Елена, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
П.Ваков- Какво ще струва на общината.
инж.Д.Млъзев- Изготвянето на техническата документация ще го извърши
техническа служба и общината няма да плаща.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за изграждане параклис в с.Балуци, община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Г-н Йордан Мирянов, представител на инициативния комитет благодари
от името на своите съселяни на всички общински съветници, взели това
решение.
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След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №89/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Изграждане параклис в с.Балуци, Община Елена
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Да бъде изграден параклис със застроена квадратура до 15 кв.м. в
с.Балуци, Община Елена върху общинска земя с площ около 360 кв.м.,
находяща се в северния край на селото при граници: селски път, имот на
неизвестен собственик и околовръстен полигон и следните условия:
1.1. разходите по построяването на параклиса да бъдат от дарения и
доброволен труд на населението;
1.2
разходите за изготвянето на техническата документация да бъдат
за сметка на Община Елена.
2. Изграденият параклис да бъде предаден за управление на Българска
православна църква.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на кмета на общината инж. Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за приемане на правен анализ, приватизационна оценка и
конкурсни условия за продажба на обект “Градски хали” по реда на ЗППДОбП.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за приемане на правен анализ,
приватизационна оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски
хали” по реда на ЗППДОбП, като го подкрепя с 4 гласа “за” и 1 “против”.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за приемане на правен анализ, приватизационна
оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски хали” по реда на
ЗППДОбП и го подкрепя единодушно. Предлагаме в комисията за провеждане
на конкурса да бъдат избрани трима общински съветници.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
К.Димитров – Тук пише, че предложенията за участие, изготвени в
съответствие с изискванията на чл.5 и 6 от Наредбата за конкурсите се
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представят в общината. Какви функции ще изпълняват тези хали. Никъде не
се споменава за дейността, която трябва да развива този обект.
инж.Д.Млъзев – Питате ме за запазване предмета на дейност. От подобно
изискване сме се въздържали, защото в момента обекта не функционира,
въздържали сме се и от посочване броя на работните места. Не е проблем,
ако общинските съветници решат да се упомене предмета на дейност,
например предмет на дейност – търговия и услуги, но в предложението е
записано нежилищен имот-магазин/градски хали/. Стълбищата от двете
страни на обекта остават към територията на училището.
С.Кънчев- Подкрепям кмета да не се ограничава предмета на дейност. Не е ли
било навремето казино г-н Бояджиев.
Й.Раднев- От името на групата общински съветници предлагам в комсията за
провеждането на конкурса да бъде инж.Иван Генов.
С.Кънчев- Предлагам Красимир Николов да бъде в тази комисия.
Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да
гласуват за комисия от 7 члена за провеждането на конкурса – четирима от
общинска администрация и трима общински съветници:
“ЗА” –16, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
П.Ваков – Предлагам третият общински съветник да бъде Хасан Хасанов.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
целият състав на комисията, състояща се от 7 члена – четирима от общинска
администрация , заедно с триматата поименно предложени общински
съветници:
Председател:
Членове:

инж.Иван Маринов –зам.кмет;
1.Свилен Шарков – юрист;
2.Румяна Антонова – н-к отдел “ОСП”;
3.Ваня Петкова –мл.счетоводител в дирекция “ОА”;
4.инж.Иван Генов –общински съветник
5.Красимир Николов –общински съветник;
6.Хасан Хасанов –общински съветник

“ЗА” –16, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване целия проект
за решение на предложението за приемане на правен анализ,
приватизационна оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски
хали” по реда на ЗППДОбП :
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
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Р Е Ш Е Н И Е №90/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Приемане на правен анализ, приватизационна
оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски
хали” по реда на ЗППДОбП
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП,
във връзка чл.2, ал.1 от Наредбата за конкурсите и Решение №84/26.10.2001
г. на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет Елена приема правния анализ и приватизационната
оценка на невключен в състава на общинско предприятие общински
нежилищен
имот-магазин
(бивши
градски
хали)
в
гр.Елена,
ул.”Ил.Макариополски” № 9а в размер на 21 330 лв.
2.Да се извърши продажба на имота чрез конкурс при следните
условия:
2.1. начална офертна цена – 21 330 лв.;
2.2. начин на плащане – минимум 50% при сключването на договора и
остатъка до шест месеца от датата на подписване на договора;
2.3. брой работни места;
2.4.размер на бъдещи инвестиции и срокове за извършването им;
2.5.забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за определен
срок, считано от момента на прехвърляне правото на собственост.
Приоритетни са условията, посочени в т.2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.
3.Утвърждава документация за провеждане на конкурса: конкурсни
условия, правен анализ и проекто-договор.
4.Утвърждава комисия за провеждане на конкурса:
Председател:инж.Иван Маринов – зам.кмет
Членове:
1.Свилен Шарков – юрист;
2.Румяна Антонова – н-к отдел “ОСП”;
3.Ваня Петкова-мл.счетоводител в дирекция “ОА”;
4.инж.Иван Генов – общински съветник
5.Красимир Николов – общински съветник
6.Хасан Хасанов – общински съветник
5.Конкурсната документация за продажба на обекта на стойност 50 лв.
се получава в стая 304 срещу представен документ за внесена такса в касата
на Община Елена в срок до двадесет и деветия ден след обнародването в ДВ.
6.Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по
сметка №5000103034, б.к. 80070831 при банка “Хеброс” АД гр.Елена.
7.Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до крайния
срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на
Общинска администрация след закупуване на конкурсната документация.
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8.Предложенията за участие, изготвени в съответствие с изискванията
на чл.5 и 6 от Наредбата за конкурсите се представят в Общинска
администрация – гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” №24, стая 204 в срок до 30
дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”.
9.Конкурсът да се проведе не по-късно от 35 календарни дни след
обнародване на решението в “Държавен вестник”. За датата, часа и мястото
на провеждане кандидатите да бъдат уведомявани при подаването на
предложенията.
10.Възлага на кмета на общината да организира и проведе конкурса за
покупко-продажба.
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 за приемане на оценка и правен анализ на “Медицински
център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на “Еленамед” – ООД гр.Елена.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за приемане на оценка и правен
анализ на “Медицински център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на
“Еленамед” – ООД гр.Елена ,като го подкрепя с 4 гласа “за” и 1 “въздържали
се”.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за приемане на оценка и правен анализ на
“Медицински център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на “Еленамед” –
ООД гр.Елена, като го подкрепя единодушно.
д-р Нина Титева- Председател на Постоянната комисия “Здравеопазване и
социална политика”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание,
проведено на 11.12.2001 г. от 13.00 часа предложението за приемане на
оценка и правен анализ на “Медицински център -I- Елена” - ЕООД и
съобщаването и на “Еленамед” – ООД гр.Елена, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за приемане на оценка и правен анализ на “Медицински
център -I- Елена” - ЕООД и съобщаването и на “Еленамед” – ООД гр.Елена :
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Не гласува д-р Нина Титева като заинтересована страна.
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След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №91/13.12.2001г.
ОТНОСНО:Приемане на оценка и правен анализ на
“Медицински център - I – Елена” ЕООД и съобщаването и на
“ЕЛЕНАМЕД” - ООД - гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП,
чл.114, ал.2 от ЗЛЗ, във връзка с чл.39, ал.1 от ЗППДОбП и чл.6, ал.1 от
Наредба за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без
търг или конкурс от лицата по чл.35 от ЗППДОбП и Решение №83/26.10.2001
г. на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Елена приема правния анализ и
приватизационната оценка в размер на 107 000 лв. на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
– I –ЕЛЕНА” – ЕООД- гр.Елена – цяло лечебно заведение, по смисъла на
чл.108, ал.1, т.3 от Закона за лечебните заведения.
2.Да се съобщи приетата оценка на “ЕЛЕНАМЕД” – ООД – гр.Елена,
ул.”Хаджи Юрдан Брадата” №69, регистрирано с решение по ф.д. №694/2001
г. по описа на ВТОС, представлявано от Управителя д-р Петко Николов Титев,
с ЕГН 5910141420, с указание да заяви в двуседмичен срок от получаването
на съобщението писменото си съгласие за изкупуване на лечебното заведение
по приетата цена.
3.Възлага на кмета на общината, след получаване на писменото
съгласие от купувача да сключи договора за покупко-продажба, след
утвърждаването му от Общинския съвет.
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 за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
– бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за продажба на недвижим имот
частна общинска собственост – бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС,
като го подкрепя с 4 гласа “за” и 1 “въздържали се”.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
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от 17.00 часа предложението за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост – бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС, като го
подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници, в
навечерието на Християнският празник Рождество Христово ни се падна
честта да осъществим едно добро дело, като пледирам пред вас за
приемането на това предложение. Неведнъж този въпрос е стоял за решаване
пред Общинска администрация и Общински съвет. Била е открита процедура
за продажба на обекта от предишния ОбС, но купувач не се е явил. С Решение
№81/ 25.04.2000 г. на Общински съвет се намалява първоначалната цена от
15 050 лв. на 10 000 лв. С Решение № 120/18.07.2000 г. на ОбС, в т.1 беше
дадено съгласие за влизане на имота към “Общински имоти-Елена”, което към
този момент не е изпълнено. До сега не можехме да намерим подходящ
вариант за решаването на този въпрос, но в разговор с Протоиерей Димитър
Янков – архиерейски наместник на Еленската духовна околия се уточни, че се
проявява желание за закупуване на имота за нуждите на Епархията за Света
монашеска обител. На всяко събрание, на което съм ходил в с.Буйновци
хората пледират за това предложение. С решението на този въпрос се създава
възможност за обособяване на един комплекс от църква, бившето училище и
новостроящия се манастир, в близост до кметството и читалището. Искам да
Ви уверя, че всичко е в рамките на Закона. На Вас оставям да решите
уважаеми общински съветници дали решението е целесъобразно.
д-р Д.Лаловска – Решават се и други проблеми със вземането на това
решение.
П.Ваков- Аз ще подкрепя това предложение ако се помисли парите да се
насочат за старчески дом.
С.Топалов- Като замисъл и идея и решението на ОбС да има нюанс и на
дарение. Например продава училището, а дарява земята, някак си звучи подобре.
д-р Д.Лаловска – Не може да се предоставя безвъзмездно имот на други
организации, освен на бюджетни.
Други мнения по внесеното предложения не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за продажба на недвижим имот частна общинска
собственост – бивше училище с. Буйновци – по реда на ЗОС :
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма. Приема се.
След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема
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Р Е Ш Е Н И Е №92/13.12.2001г.
ОТНОСНО:Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост – бивше училище с.Буйновци по реда на ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС, чл.25а от
НРПУРОИОЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Отменя т.1 от Решение №120/18.07.2000 г. на Общински съвет-Елена.
2.Продава на Света Великотърновска Митрополия имот в с.Буйновци
представляващ парцел IV, кв.4, част от УПИ с неуредени регулационни
отношения по плана на с.Буйновци, а именно: дворно място от 3700 кв.м.
ведно с построените в него сгради – бивше училище и столова и парцел V – за
Манастирски комплекс “Св.Пророк Илия” по приложена скица на цена 10 000
лв.
3.Възлага на кмета на общината да сключи договора за продажба.
ПО ОСМА 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
за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот с
имущество, собственост на общинско дружество “Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов- Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за даване съгласие за учредяване
на ипотека върху недвижим имот с имущество, собственост на общинско
дружество “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа
“за” и 1 “въздържали се”.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека
върху недвижим имот с имущество, собственост на общинско дружество
“Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа “за” и 1
“въздържали се”.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят
на Общински
съвет
подложи
на гласуване
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим
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имот с имущество, собственост на общинско дружество “Елена Автотранспорт”
ЕООД гр.Елена :
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” –1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №93/13.12.2001г.
ОТНОСНО:Даване съгласие за учредяване на ипотека върху
недвижим имот, собственост на общинско дружество “Елена
Автотранспорт” ЕООД
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 “Елена Автотранспорт”
ЕООД чрез Управителя на дружеството инж.Илия Томов Брунков да учреди
ипотека върху следното недвижимо имущество: маслено стопанство; сервиз;
гуморемонтен цех и складова база със съответното оборудване, застроената
земя под сградите и прилежащо дворно място, собственост на дружеството,
като обезпечение по договор за банков заем в размер до 40 000 лв. за срок 15
месеца, считано от датата на вземане на решението на Общинския съвет, като
средствата по кредита да се използват за оборотни нужди.
Д-р Даниела Лаловска обърна внимание на общинските управители
внасяните от тях предложения в Общински съвет да бъдат добре мотивирани.
От залата излязоха общинските съветници Сашо Топалов, Симеон
Кънчев и Йордан Раднев. В залата присъстват 13 общински съветника.
ПО ДЕВЕТА 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
за вземане на решение за откриване процедура за провеждане на конкурс за
възлагане на линия от общинската транспортна схема Елена-Средни колиби,
приета с Решение №79/26.10.2001 г. на ОбС Елена.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова –член на комисията по “Законност и обществен ред”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г. от 17.00 часа
предложението за откриване процедура за провеждане на конкурс за
възлагане на линия от общинската транспортна схема Елена-Средни колиби,
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приета с Решение №79/26.10.2001 г. на ОбС Елена, като го подкрепя
единодушно с 5 гласа.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за вземане на решение за откриване процедура за
провеждане на конкурс за възлагане на линия от общинската транспортна
схема Елена-Средни колиби, приета с Решение №79/26.10.2001 г. на ОбС
Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №94/13.12.2001г.
ОТНОСНО:Вземане на решение за откриване процедура за
провеждане на конкурс за възлагане на линия от общинската
транспортна схема Елена – Средни колиби, приета с Решение
№79/26.10.2001 г. на Общински съвет – Елена
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.4 от
Наредба №33 от 03.11.1999 г./изм. и доп. ДВ бр.36 от 12.04.2001г./ на
Министерството на транспорта, за обществен превоз на пътници и товари на
територията на РБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на линия
от общинската транспортна схема Елена-Средни колиби, която да се проведе,
съгласно изискванията на глава четвърта, раздел втори от горецитираната
Наредба.
От залата излезе П.Ваков. В залата присъстват 12 общински съветника.
ПО ДЕСЕТА 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
за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот-публична
общинска собственост.
инж.Д.Млъзев- Административната сграда е прехвърлена на Община Елена с
Решение №545/05.07.2001 г. на Министерски съвет безвъзмездно. Имаме
право с решение на Общински съвет да предоставяме за безвъзмездно
ползване на части от имота на бюджетни организации, каквито са Данъчното
бюро, РУСО и РЗОК. Площите са упоменати в предложението.
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Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов- Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно
ползване на части от имот-публична общинска собственост, като го подкрепя
единодушно с 5 гласа.
М.Брешкова –член на комисията по “Законност и обществен ред”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г. от 17.00 часа
предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имотпублична общинска собственост, като го подкрепя единодушно с 5 гласа.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят
на Общински
съвет
подложи
на гласуване
предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имотпублична общинска собственост :
“ЗА” –12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №95/13.12.2001г.
ОТНОСНО:Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от
имот – публична общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 “б” от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Предоставя за безвъзмездно ползване части от имот-публична
общинска собственост, находящ се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” №24,
актуван с АОС 283/25.07.2001 г., както следва:
-на Данъчно бюро гр.Елена – помещения на I-ви етаж с обща ползваема
площ от 129,90 кв.м.;
-на РУСО – филиал гр.Елена – помещения на I-ви етаж с обща
ползваема площ от 16,53 кв.м.;
-на РЗОК – поделение гр.Елена две помещения с обща ползваема площ
33,06 кв.м.
2.Възлага на кмета на общината да сключи съответните договори при
спазване на нормативната уредба.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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
за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
инж.Д.Млъзев –Призовавам Ви да подкрепите това предложение, тъй като
става въпрос за единствената ветеринарна аптека в града.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Ив.Генов- Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за отдаване под наем на имотчастна общинска собственост, като го подкрепя единодушно с 5 гласа.
М.Брешкова –член на комисията по “Законност и обществен ред”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г. от 17.00 часа
предложението за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост,
като го подкрепя единодушно с 5 гласа.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за отдаване под наем на имот-частна общинска
собственост:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №96/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Елена и чл.14, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Отдава под наем за срок от 3 години на д-р Петранка Иванова
Иванова в качеството й на едноличен търговец с фирма “ПИКВЕТ-Петранка
Иванова” едно помещение с площ 18 кв.м., намиращо се на първи етаж (№8)
в сградата на ул.”Сава Катрафилов” №25 за частна ветеринарна практика,
при месечна наемна цена в размер на 30.24 лв.
2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с наемателя въз
основа на т.1 от Решението и при спазване на нормативната уредба.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на зам. кмета
на общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с
предложението за приемане на Наредба за приходите и разходите и за реда,
по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд “Българска гора”.
В залата влезе общинският съветник Йордан Раднев. В залата присъстват
13 общински съветника.
инж.Ив.Маринов- Пледирам тази наредба да бъде приета, тъй като става
въпрос за приходи и разходи на този Общински фонд, както и реда, по който
се съставя, изпълнява и отчита фонда. След това ще се реши тези средства
как ще се управляват, но трябва да я има, за да се работи с нея, въпреки че
тя може да съществува най-много още две седмици.
В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова- Председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 11.12.2001 г.
от 16.00 часа предложението за приемане на Наредба за приходите и
разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският
фонд “Българска гора”, като го подкрепя единодушно.
Й.Раднев- Председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 12.12.2001 г.
от 17.00 часа предложението за приемане на Наредба за приходите и
разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският
фонд “Българска гора”, като го подкрепя единодушно.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за приемане на Наредба за
приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита
Общинският фонд “Българска гора”, 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 на “Първо четене” Наредбата за приходите и разходите и за реда,
по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд “Българска гора”:
“ЗА”- 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема
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Р Е Ш Е Н И Е №97/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за приходите и разходите и за
реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският
фонд “Българска гора”
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за
горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет – Елена приема на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” Наредба за
приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита
Общинският фонд “Българска гора”.
2.Общински съвет – Елена определя тарифи за таксите за ползванията
в горите от Общинският горски фонд на основание чл.92, ал.3 от Закона за
горите в размер, равен на таксите, определени с ПМС 266, обн. ДВ бр.146 от
11.12.1998 г., изм. и доп. бр.101 от 23.11.2001 г. за Държавния горски фонд:
2.1.Тарифа за таксите за административни и технически услуги за
ползванията в горите от Общинския горски фонд – Приложение 1.
2.2.Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали и на
дървата за горене и вършината, които заплаща местното население –
Приложение 2.
2.3.Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски
продукти, добити от Общинския горски фонд – Приложение 3.
2.4.Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване
площи от Общинския горски фонд – Приложение 4.
В залата влезе общинският съветник Сашо Топалов. В залата присъстват
15 общински съветника.
Председателят на ОбС подложи на гласуване Наредбата за приходите и
разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският
фонд “Българска гора” да бъде приета на “Второ четене”:
“ЗА” –13, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се.
В залата влезе общинският съветник Петър Ваков. В залата присъстват
16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване на “Второ четене” Наредбата за приходите и разходите и за реда,
по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд “Българска гора”:
“ЗА”- 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
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Р Е Ш Е Н И Е №98/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за приходите и разходите и за
реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският
фонд “Българска гора”
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за
горите,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет – Елена приема на “ВТОРО ЧЕТЕНЕ” Наредба за
приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита
Общинският фонд “Българска гора”.
2.Общински съвет – Елена определя тарифи за таксите за ползванията
в горите от Общинският горски фонд на основание чл.92, ал.3 от Закона за
горите в размер, равен на таксите, определени с ПМС 266, обн. ДВ бр.146 от
11.12.1998 г., изм. и доп. бр.101 от 23.11.2001 г. за Държавния горски фонд:
2.1.Тарифа за таксите за административни и технически услуги за
ползванията в горите от Общинския горски фонд – Приложение 1.
2.2.Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали и на
дървата за горене и вършината, които заплаща местното население –
Приложение 2.
2.3.Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски
продукти, добити от Общинския горски фонд – Приложение 3.
2.4.Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване
площи от Общинския горски фонд – Приложение 4.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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
за дарение, получено в община Елена от община Волфсбах, Австрия.
инж.Д.Млъзев – Според волята на дарителя линейка “Фолксваген” с частично
оборудване и превързочни материали е връчено на Обединена болница, сега
“МБАЛ” Д-р Д.Моллов”. Затова Ви предлагам да вземем такова решение, което
да влезе в сила от датата на предоставянето 22.07.1999 г.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
инж.Иван Генов – Председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
12.12.2001 г. от 14.00 часа предложението за дарение, получено в община
Елена от община Волфсбах, Австрия, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
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П.Ваков- Защо толкова късно се взема такова решение.
инж.Д.Млъзев - Поради едни или други причини е пропуснато да се вземе
такова от Общинския съвет. От проверката се установи, че МБАЛ, която е
ползвала линейката е правила разходи за поддържка и горива, но нямат
решение, че тя е дарение. Ако не вземем такова решение МБАЛ ще бъде в
нарушение пред финансовите органи. Не е редно да го вземаме със задна
дата решението, но се налага.
Ив.Бояджиев- Финансовите органи ще признаят ли това решение , което
вземаме сега.
инж.Д.Млъзев- Да, ще го признаят.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за дарение, получено в община Елена от община
Волфсбах, Австрия:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №99/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Дарение, получено в Община Елена от Община
Волфсбах, Австрия
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.6 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Предоставя за безвъзмездно ползване на Общинска болница гр.Елена,
сега “МБАЛ “Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена, линейка “Фолксваген” с
частично оборудване, дарение от обединена болница във Виена за
медицинско обслужване на населението в Община Елена.
2.Предоставя получените медицински уреди и консумативи – дарение
от обединена болница във Виена безвъзмездно на Общинска болница
гр.Елена, сега “МБАЛ “Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена.
3.Изпълнението на решението по т.1 и т.2 да се счита от датата на
предоставяне – 22.07.1999 г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на инж.Георги
Аргиров – секретар на ПК “Законност и обществен ред”, който запозна
присъстващите с предложението на комисията за отдаване под наем на част
от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинети.
Дадена бе думата за мения по внесеното предложение.
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инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници, съжалявам,
че д-р Иванов не присъства в залата. В публикацията във вестник “Борба” има
доста неверни данни и ако той беше тук щеше да потвърди или отрече
неверните факти. Мотивите ми за връчването на предизвестието на 3
декември са, че той трябва да има възможност от когато тече предизвестието
в срок от един месец да подпише новият договор с РЗОЗ. Тук пише,че е
получил предизвестие за освобождаване на помещения общинска собственост
и не се получава представа за освобождаване на жилище. С подадената
декларация по чл.16 от ППЗОС той не отговаря на условията. Притежавал е
жилище, има висок деклариран доход и притежава жилище на територията на
общината. Че се е преселил в Донковци това си е негово право. Ключ от
наемателя не са предадени в общината. В Еленският ройонен съд има
заведено дело от д-р Иванов като ищец и ответник общината за спор за
жилището. Д-р Иванов е поискал от ОбС да му бъде продължен договора за
наем. От мен това не е искал. Единствено, което имам от миналата сряда е
това, да бъде удължен срока на предизвестието и това беше направено в
приемната от областната администрация . Имах становище да му продължа
предизвестието. За мен публикацията във вестник “Борба” е политическа
атака и Ви предлагам по т.14 да гласувате по съвест.
д-р Д.Лаловска- Като председател на Общинския съвет мога единствено да Ви
кажа че съм силно възмутена от публикацията във днешния брой на вестник
“Борба”. Явно му е по-лесно на д-р Иванов да контактува с Областна
администрация. Недоумение е за мен, че тази публикация излиза точно в деня
на днешното заседание на Общински съвет. Молба за удължаване на договора
от месец април –невярно е, но е в Общинския съвет. Причината, за да не я
внеса за разглеждане е, че не е ясно как ще гласувате. Този въпрос му казах,
че в края на годината ще го решим. Не заради д-р Иванов, а заради
пациентите. Журналистката е била наясно, че такова предложение ще бъде
внесено за разглеждане в Общински съвет. Няма човек в общината, с който
Общински съвет да се е занимавал толкова много. За по-облагодетелстван от
д-р Иванов не знам за тези 10 години, с извиване на ръце, незнанието на
хората, с подписки си решава въпросите. Аз съм възмутена.
инж.Д.Млъзев – Трети неверен факт. От болницата му бе даден кабинет, но
не го хареса. Единствено на него му бе даден общински имот за лекарски
кабинети.
С.Кънчев – Въпросът не е политически.
инж.Д.Млъзев – Казах, че статията е политическа.
С.Кънчев – Доколко е вярна или невярна и кой е инициатор на това не ми е
ясно, но д-р Иванов не е инициатор на статията. Умолявам Ви да бъде внесен
и разгледан този въпрос заради пациентите. Да не драматизираме нещата и
да не отиваме толкова далеко. Да, д-р Иванов е общински съветник и е от
БСП, но предполагам , че за последен път се занимаваме с този проблем и
нека общинските съветници да помислят за пациентите и да подкрепят
предложението на ПК по “Законност и обществен ред””.
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инж.Д.Млъзев – Предпочитам от д-р Иванов да го чуя, че той не е инициатор.
Ако не е политически въпроса статията е политическа – цитирам-“…
трябваше през управлението на Иван Костов да бъде уволнен”. Въпроса не е
личен и това Ви го заявявам.
д-р Н.Титева- Обществеността защо за сетен път трябва да бъде
манипулирана . При изместени от центъра кабинети няма да се получи отлив
на пациенти. Долната поликлиника може да се използва и ако не харесва д-р
Иванов помещенията е друг въпрос. На него му е ясно, че въпросът му се
решава временно. Лично аз съм по-склонна срокът му да се удължи до края
на м.януари следващата година. Сигурна съм, че и след шест месеца д-р
Иванов отново ще стане въпрос на дискусия. Към края на м.януари се сключва
договора с РЗОК, където трябва да посочи адреса на своята практика.
Предлагам срока да бъде удължен до 31.01.2002 г. и ако има възможност
повече да не се приема такава молба. Предлагам за 1 месец да му бъде
удължен срока.
Ив.Бояджиев- Много трудно е човек да реши какво да направи. Д-р Иванов че
е виновен за това няма спор, но да оставим пациентие без медицинско
обслужване, 2000 ли са те, колко са там. Виновен е д-р Иванов, че не е дошъл
на днешното заседание. Моето предложение е, който може да пише да
напише опровержение на статията във в.”Борба”, хората да знаят, да са
запознати с истината. Аз съм склонен срока за кабинетите да бъде удължен с
три месеца. Правя това предложение.
К.Димитров - Въпросът е толкова деликатен и виждам, че в него прозира
малко политика. 2400 пациенти има доктора, какво са написали във в.”Борба”
е друг въпрос, но хората ще кажат, виждате ли Общински съвет какво
направи. Пак казвам хората ще роптаят срещу нас. Не че заставам зад него,
но да му се даде някакъв шанс да бъде удължен срока на договора.
П.Ваков- Да се направи опровержение в пресата. Подкрепям предложението
на Постояннатата комисия по “Законност и обществен ред”, като последен
компромис и ако ОбС има такива права, повече да не се разглежда такава
молба.
М.Брешкова – Лично аз съм в тази комисия, която прави предложението и бях
склонна за 3 месеца да му бъде удължен срока, както той иска, но след тази
статия съм против и със един ден да му се удължи този срок. Против съм да
бъда манипулирана като общински съветник по този начин. Кой я поръча тази
статия. Защо д-р Иванов не е тук и да каже истината. Със статия ли ще ме
карат да гласувам. Предлагам да се отложи разглеждането на предложението
за следващо заседание на Общински съвет.
д-р Н.Титева – Подкрепям предложението на Брешкова за отлагане.
Ив.Бояджиев – Аз също подкрепям предложението за отлагане.
С.Топалов – С по-голямата част от колегите сме разговаряли по този въпрос,
проблемът стана банален във времето. При гласуване умолявам колегите да
раграничат двете неща – публикацията и проблема на д-р Иванов. Ако я
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нямаше статията как щяхте да гласувате. Не гледайте политически на
статията. Няма политически проблем. Може би има и други неща, но считам,
че би могло да се правят и компромиси, който в момента не е безмислен.
Журналистката е писала, кое е вярно, кое не е вярно, но статията да не взема
сега връх. Моите думи не искам да звучат пристрастно, да го решим този
банален въпрос, да не го отлагаме. Ако д-р Иванов е поднесъл тази
информация да се извини, или пък има журналистическа интерпретация.
Искам да отправя един апел и умолявам всички колеги срока да бъде удължен
с три месеца и край. След три месеца и аз няма да се занимавам с този
въпрос, но дайте да го решим. Да има решение на комисията, и днес да
излезе такава статия и аз се учудвам. Веднъж завинаги да го решим този
въпрос.
С.Кънчев – Ако не го решим ще сбъркаме.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за отлагане разглеждане на предложението за отдаване под
наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски
кабинети за следващо заседание:
“ЗА” –6, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Отхвърля се
предлежението за отлагане. Не се приема.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна
общинска собственост за лекарски кабинети за срок от един месец:
“ЗА” –2, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –8. Не се приема.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна
общинска собственост за лекарски кабинети за срок от три месеца:
“ЗА” –9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –6. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване направеното
предложение и проекта за решение от ПК “Законност и обществен ред”, за
отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за
лекарски кабинети с направеното изменение за срок от три месеца, считано
от 01.01.2002 г.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Участие в гласуването не взе общинският съветник Красимир Николов.
С.Топалов- Благодаря на всички общински съветници за гласуването и
решаването на този проблем.
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След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №100/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот,
частна общинска собственост за лекарски кабинети
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Отдава под наем за срок от три месеца на д-р Иван Димитров Иванов
помещения, намиращи се на първия етаж на сграда на ул.”Ст.Михайловски”
№11 за лекарски кабинети, при наемна цена – 152.00 лв. на месец, считано от
01.01.2002г.
2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с наемателя, въз
основа на т.1 от решението и при спазване на нормативната уредба.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на общинският
съветник Красимир Николов, който запозна присъстващите с предложението
за осигуряване средства за допълнително увеличаване размера на годишната
субсидия за 2001 г. на Туристическо дружество “Чумерна” гр.Елена.
От залата излязоха общинските съветници Сашо Топалов и Иван
Бояджиев. В залата присъстват 14 общински съветника.
Дадена бе думата за мения по внесеното предложение.
К.Димитров- Ще сигнат ли тези 1 200 лева за закупуване на ел.генератор.
Ст.Димитров – Секретар на ТД “Чумерна”. Благодаря на всички за проявеното
разбиране. Това наистина е една необходимост за хижа “Чумерна”. Днес
направих справка колко струва един такъв агретат – около 1 100 лева.
Необходим ни е, за да подсигурим хората при аварийна ситуация, които ще
прекарат Коледните празници на хижата.
инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници. В комисията
по “Законност и обществен ред” стана въпрос за това, че е имало проблем с
ел.захранването на хижата по 8-ми декември. От Министерството на
финансите дойде писмо, където имаме намаление на субсидиите към
30.11.2001 г. а и до края на годината остават 17 дни и сериозен размер на
постъпления не се очакват. Ще намерим подходящ вариант от бюджета за
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2002 г. да решим този проблем, който наистина го има. Предлагам Ви сега да
гласуваме средствата за закупуване на агрегата, като увеличим субсидията
на ТД “Чумерна”за да могат празниците на хижата да се изкарат спокойно.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за осигуряване средства за допълнително
увеличаване размера на годишната субсидия за 2001 г. на Туристическо
дружество “Чумерна” гр.Елена.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №101/13.12.2001г.
ОТНОСНО: Осигуряване средства за допълнително увеличаване
размера на годишната субсидия за 2001 г. на Туристическо
дружество “Чумерна” гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Да се увеличи субсидията на Туристическо дружество “Чумерна”
гр.Елена за 2001 г. със сумата от 1 200 лева, с цел закупуване на
електроагрегат за хижа “Чумерна”.
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/

