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
№ 17
Днес 28.12.2001 г. от 15.00 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 литературната награда “Почетен
знак “Стоян Михайловски”.
Вн.:ПК “ОКМДСТ”
2.Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и
необходимите разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно определяне размера на общинските такси.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно изваждане от жилищния фонд на резервно
жилище на ул.”В.Левски” № 72 гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно утвърждаване проект за договор за
приватизационна продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно приемане на принципите на Европейската
харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и
приемане на Статут на Младежки парламент в Община Елена.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от КЗОО.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно становище на Общински съвет по искано
опрощаване, отправено с жалба от Христо Николов Христов до Президента на
РБ.
Вн.: ПК “ЗСП”
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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.
Кметът на общината инж.Дилян Млъзев предложи като последна т.9 в
Проекта за решение да бъде включено предложението за промяна на
бюджета на Община Елена за 2001 г.
С.Топалов – По предложението за допълнителната точка искам да кажа, че
вчера имахме заседание на “Икономическата комисия” и то не беше внесено
за разглеждане.
инж.Д.Млъзев – Внасяме го днес, защото става въпрос за промяна на бюджета
за 2001 г. тъй като до последно имаме взаимоотношение с Министерството на
финансите, и в момента продължава работата по него. То носи днешна дата
28.12.2001 г.
С.Топалов – Не бива да се подценява отношението на Постоянните комисии.
За сетен път се моля в нашата работа да има по-голяма оперативност. Прави
впечатление, че когато в последния момент трябва да се вземат решения се
вземат. Защо към това предложение не са включени 1200 лева, които
гласувахме за ТД “Чумерна” миналия път.
д-р Д.Лаловска- Общински съвет вече се е произнесъл по този въпрос, има
решение и е излишно тези средства да се включват в това предложение.
П.Ваков – Предлагам да се оттегли предложението по т.5 от Дневния ред. Има
мораториум, вие не четете ли вестници, не чувате ли какво става в
държавата.
инж.Д.Млъзев – В отговор на направеното предложение на г-н Ваков да
отпадне т.5 за “Медицински център -I- Елена”- на миналото заседание се прие
откриването на процедура за приватизацията му и сега предлагаме проект за
договор за приватизационна продажба. Кажете ми с кой нормативен акт има
мораториум и на коя инстанция.
Й.Раднев- Противно на предложението на Ваков предлагам да не отпада
разглеждането на предложението за “Медицински център”. От медиите да не
си вадим аргументи.
Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението на кмета на общината за допълнителна т.9 в Проекта за
дневен ред относно промяна на бюджета на Община Елена за 2001 г. :
“ЗА” 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят
на
Общински
съвет
подложи
на
гласуване
предложението на Петър Ваков за отпадане разглеждането на предложението
по т.5 от Проекта за дневен ред относно утвърждаване проект за договор за
приватизационна продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД:
“ЗА” 2, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема.
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Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
Проекта за дневен ред с направеното предложение за допълнителна точка 9
относно промяна на бюджета на Община Елена за 2001 г. :
“ЗА” 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата
присъстват 15 общински съветника.
Д Н Е В Е Н

Р Е Д :

1.Предложение относно удостояване с литературната награда “Почетен
знак “Стоян Михайловски”.
Вн.:ПК “ОКМДСТ”
2.Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и
необходимите разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно определяне размера на общинските такси.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно изваждане от жилищния фонд на резервно
жилище на ул.”В.Левски” № 72 гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно утвърждаване проект за договор за
приватизационна продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно приемане на принципите на Европейската
харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и
приемане на Статут на Младежки парламент в Община Елена.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от КЗОО.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно становище на Общински съвет по искано
опрощаване, отправено с жалба от Христо Николов Христов до Президента на
РБ.
Вн.: ПК “ЗСП”
9.Предложение относно промяна на бюджета на Община Елена за
2001г.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на Председателя на ПК “Образование, култура, младежки дейности, спорт и

4

туризъм” Йордан Минчев, който запозна присъстващите с предложението на
комисията за удостояване с литературната награда “Почетен знак “Стоян
Михайловски” за 2002 г.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
С.Топалов – По принцип ще гласувам, но аз не съм го виждал Йордан Попов,
не го познавам. Думичката “сродяване” е много сложен глагол, сродственици
за мен звучи по друг начин за мен. Как се сродяваме. Какво означава Решение
№174/29.12.2000 г. в това предложение. Нали има статут, който се използва
във случая.
инж.Д.Млъзев – Предложеният проект за решение е във връзка с Решение
№174/2000 г. на Общински съвет за учредяване на литературната награда
“Почетен знак “Ст.Михайловски”.
С.Топалов – Нека мотивацията да бъде по-смислена и точна.
Й.Раднев- Г-н Топалов, ако не познавате творчеството на Йордан Попов е друг
въпрос. В областта на сатирата, философско -морализаторската и религиозна
поезия и проза той се е доказал като творец. Проблема е Ваш, че не го
познавате. И аз лично не го познавам, само по телевизията съм го виждал, но
познавам творчеството му.
Й.Минчев – Думата “сродява” звучи литературно а не юридически.
С.Топалов- Какво да направя, че не го познавам, и си казвам, че не го
познавам, но Вие не сте се аргументирали правилно. Пишел е книги, да е жив
и здрав човека, да продължава да ги пише.
С.Кънчев- Предлагам да се озвучи сесията. Присъждаме звание, което не
трябва да става на тъмно а трябва да се обяснява на хората защо го правим.
Тук всеки си говори, без да се изслушваме, сесия ли е това или общинско
събрание, затова предлагам сесията да се озвучи.
Председателят на Общински свет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението, направено от Симеон Кънчев за озвучаване на
сесията:
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема.
С.Кънчев - Извън дневния ред, напускам заседанието до озвучаването на ОбС.
Призовавам тези общински съветници, които са съпричастни към проблемите
на обществеността също да напуснат.
От залата излязоха общинските съветници С.Кънчев, С. Топалов и
П.Ваков. В залата присъстват 12 общински съветника.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Общински
съвет
подложи
на
гласуване
Председателят
на
предложението за удостояване с литературната награда “Почетен знак “Стоян
Михайловски”:
“ЗА” –8, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
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Р Е Ш Е Н И Е №102/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Удостояване с литературна награда “Почетен знак
“СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение
№174/29.12.2000 г на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Удостоява с литературната награда “Почетен знак “Стоян
Михайловски” за 2002 г. ЙОРДАН СОФРОНИЕВ ПОПОВ.
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 одобряване план-сметка за приходите и
необходимите разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2002 г.
инж.Д.Млъзев- Това е един от въпросите, където всеки гражданин или
търговец има отношение към него, където нашите граждани са най
чувствителни. В ЗМДТ в чл.63, ал.2 се упоменава, че границите на районите и
видът на предлаганите услуги по чл.62 относно таксите за извършване на
съответните услуги в даден район, както и честотата на сметоизвозването се
определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30
октомври на предходната година. Такава е заповед №1177 от 25.10.2001г.,
където се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските
наместници, специалистите АПОН в селата Бойковци, Блъсковци, Гърдевци и
Дебели рът и населението на общината чрез в-к “Еленска трибуна” и РТВ.
Обществеността имаше възможност да се запознае с границите и районите, в
които ще се извършва сметосъбиране и сметоизвозване и честотата на
извършване на услугата, както и населението да даде своите предложения.
Такива в общината не постъпиха. Тази план-сметка, за приходите и
необходимите разходи за чистота в общината и размера на таксата за битови
отпадъци е оглеждана ред по ред многократно и нещата са изчистени до
минимум. Казвам Ви всичко това защо, защото на всеки му се иска да плаща
по-малка такса, в същото време да бъде чисто, но за съжаление
Законодателството не ни дава да харчим повече от това, което е събрано от
гражданите. Затруднява се изплащането на услугите, извършвани от
“Буковец” ЕООД. Това Ви казвам, за да разберете проблема и да обяснявате
на гражданите защо е така. Ще има брошура, където ще се разясни въпроса
със сметосъбирането и сметоизвозването. Няма да чета предложението, по
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добре е да проведем една дискусия за по-доброто сметосъбиране и
сметоизвозване.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова – Председател на ПК “Селищно изграждане”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г. от 17.30 часа
предложението за одобряване план-сметка за приходите и необходимите
разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на таксата за
битови отпадъци за 2002 г. Запозна се с предложението на кмета на общината
и становището за изменение на ПК “Икономическо развитие” , като подкрепя
предложението на ПК “ИР”.
Й.Раднев – От името на Групата общински съветници предлагам 10 минути
почивка.
След почивката в залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска призова за продължаване
на разискванията по т.2 от Дневния ред.
Й.Минчев- Член на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г. от 14.00 часа
предложението за одобряване план-сметка за приходите и необходимите
разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на таксата за
битови отпадъци за 2002 г., като го подкрепя и предлага следните изменения:
Приложение №3 – коригирано, както следва:
- А. За населението :
- за гр.Елена – колона 1 – коригирана от 5.7 на 5.3
- колона 2 – без корекции
- колона 3 – от 1.3 на 1.2
- колона 4 – от 7.5 на 7.
- от т.2. до т.25 – колона 1 – се коригира от 4.00 на 3.8. и колона 4
придобива от 5.5 на 5.3.
- от т.26 до т.28 –колона 1 се коригира от 3.0 на 2.5. и в колона 4 се
получава 4.00.
инж.Д.Млъзев – Уважаеми дами и господа общински съветници, затова Ви
заострих вниманието по ЗМДТ. Ще се стигне до разминаване в план сметката
за приходите и необходимите средства за поддържане на чистотата в Елена и
населените места. Знаете , че не може да се постигне 100% събираемост от
населението. Автоматично това ни прави уязвими пред контролните органи.
Разликата , която се получава от половин промил ще изиграе ли по-голяма
роля на събираемост, но ще се получи проблем в заплащането на общината
на фирмата изпълнител.
Д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с писмените мнения по
предложения промил за 2002 г. от : кметски наместник с.Буйновци,
мл.специалист “АПОН” с.Шилковци, мл.специалист с.Блъсковци, кметски
наместник с.Мийковци, кмет на с.Майско , кметски наместник с.Каменари,
кметски наместник с.Руховци, кметски наместник с.Костел, кметски наместник
с.Чакали, кметски наместник с.Палици, кметски наместник с.Марян и кметски
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наместник с.Илаков рът. Всички подкрепят предложението на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев.
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на
с.Константин :
Фейзула Мехмедов – Подкрепям предложението на г-н кмета. Прегледах
цялостно предложението и съм съгласен с него.
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на с.Беброво :
Стефан Няголов – Имам няколко изисквания. На 26-30 къщи не се извършва
от “Буковец” сметосъбиране. С половин щатна бройка разполагаме, което не
ни е достатъчно. Имаме и стопанство и животни и сме на самоиздръжка за
продажбата на тези животни. Пуснал съм докладна записка за допълнителен
щат, в някои кметства има отпуснати щатни бройки. Разполагам с 50 кофи за
300 къщи, има някои, които не са в добро състояние. Г-н Маринов е много
добре запознат по този въпрос. Машината като дойде много бърза и остава
несъбрана смет, поне да изчака моите хора да съберат боклуците, или
предварително да ни уведомяват кога ще идват.
инж.Ив.Маринов – Има такъв график за сметосъбиране и сметоизвозване.
д-р Д.Лаловска – Трябва да има по-добра координация между фирматаизпълнител и кметство Беброво.
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на с.Майско :
Ш.Хашимова – Дала съм си писменото съгласи за предложението на кмета. Аз
съм доволна за Вълчовци и Томбето. Нямам достатъчно кофи, имам около 48
броя, но са доста изхабени и за фирмите не достигат.
инж.Д.Млъзев – Съгласно Наредбата за опазване на обществения ред всяка
фирма си закупува съдове за своя сметка.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на мл.специалист “АПОН” с. Дебели рът:
Айше Еюбова – Приемам предложението на кмета и нямам никакъв проблем.
К.Димитров- Съгласен съм с предложението на кмета. Искам да дам обаче
един пример с хората от Горни чукани. Там живеят 2-3 човека, а промила им е
градски. Пътят е развален и никаква кола не може да отиде до там. Ако има и
други такива махали да минат като селски промил.
инж.Ив.Маринов – Това се води ул.”Горни чукани” . Напълно си прав.
инж.Д.Млъзев – Навремето Горни чукани е направено като улица. Няма
условие да стане отделно селищно място.
Й.Раднев- Уважаеми колеги, аз присъствах на заседанието на
“Икономическата комисия” и основните предложения за промяна в
предложението на кмета бяха направени от Ваков и Топалов. За съжаление гн кмета отсъстваше и нямаше възможност да се аргументира по своето
предложение. Предлагам Общински съвет да приеме предложението на г-н
кмета.
Кр.Николов- Като гледам миналогодишните материали и сегашните виждам
едно положително развитие. Ще подкрепя предложението на г-н кмета,
въпреки че съм гласувал в ПК “СИ” за предложените изменения на ПК “ИР”.
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Извадени са доста селища, където няма да се извършва услугата
“сметосъбиране” и сметоизвозване”. Правя едно конкретно предложение, да
се извадят Багалевци и други, да речем
Шилковци от списъка за
сметосъбиране.
Х.Хасанов – Аз искам да призова общинските съветници да гласуват за
предложението на г-н кмета.
д-р Д.Лаловска – Има предложение от ПК “Икономическо развитие” за
промени в Приложение №3 в частта, в която правят промените.
Председателят
на
Общински
съвет
подложи
на
гласуване
предложението за промени в Приложение №3, направени от ПК
“Икономическо развитие”, както следва:
- А. За населението :
- за гр.Елена – колона 1 – коригирана от 5.7 на 5.3
- колона 2 – без корекции
- колона 3 – от 1.3 на 1.2
- колона 4 – от 7.5 на 7.
- от т.2. до т.25 – колона 1 – се коригира от 4.00 на 3.8. и колона 4
придобива от 5.5 на 5.3.
- от т.26 до т.28 –колона 1 се коригира от 3.0 на 2.5. и в колона 4 се
получава 4.00.
“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Не се приема.
инж.Д.Млъзев- Искам да отговоря на г-н Николов. За селищата Багалевци и
Шилковци нещата са съгласувани с кметския наместник и населението.
Имотите са на такива стойности, че таксите няма да са толкова големи.
Тенденцията на законодателството е тази услуга да се разширява. Самите
хора си искат услугата по “сметосъбирането” и “сметоизвозването”. За
Няголов поемам ангажимента за 1 един човек на граждански договор, който
да работи с каруца, като не надвишавате 25 лева със съответните осигуровки.
Щат че няма, няма.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно одобряване план-сметка за приходите и
необходимите разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2002 г.:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №103/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Одобряване
план-сметка
за
приходите
и
необходимите разходи за чистота в Община Елена и
определяне размера на таксата за битови отпадъци
за 2002 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66, ал.1
и чл.67 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Одобрява план-сметка за приходите и необходимите разходи за
чистота в Община Елена - Приложение №1.
2.Определя такса за битови отпадъци за населението и за жилищните
имоти на предприятия и фирми за 2002 г. върху данъчната оценка на
недвижимите имоти по видове услуги – Приложение №3.
3.Определя следните размери на таксата за битови отпадъци за
нежилищните имоти на предприятия и фирми за 2002 г.
3.1.В левове в зависимост от вида и броя на декларираните до
30.11.2001 г. съдове за изхвърляне на битовите отпадъци на предприятия и
фирми:
-за 1 кофа за 1 изхвърляне
0.90 лв.
-за 1 контейнер 4м3 за 1 изхвърляне
14.65 лв.
3.2.Когато предприятието или фирмата не е подала декларация в
установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от
съответния вид съдове за битови отпадъци, не изхвърля битовите отпадъци в
определените за целта съдове, то заплаща годишна такса в размер на 17 на
хиляда върху отчетната стойност на нежилищните имоти на предприятия и
фирми в гр.Елена и 9 на хиляда върху отчетната стойност на недвижимите
имоти на предприятия и фирми в другите населени места. По видове услуги
таксата е посочена в буква “Б”, т.1.1 и т.1.2. от Приложение №3.
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 определяне размера на общинските такси.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Минчев – Член на ПК “Икономическо развитие”. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г.14.00 часа
предложението на кмета за определяне на общинските такси, като прави
следното предложение:
В раздел II – а/Такса за ползване на пазари с цел търговия със
селскостопанска продукция да стане:
в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.8.; 12.0
-в точка 2. - 2.5
-в точка 3. – 5.0
-в точка 4. – 12.0
-в точка 5. – 2.5 ;38.0
б/ Такси за търговия на открито на територията на Община Елена
в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.80.; 10.0
г/Такси за места в/у които са организирани панорами, стрелбища,
моторни люлки и др.
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в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.3
В раздел III – а/ Месечна такса за целодневно ползване на детски ясли
и градини :
- Доход на член от семейството в колона предложение точка 1. -да
стане – до 45.00
в колона предложение точка 2. -да стане – от 45.01 до 60.00
в колона предложение точка 3. -да стане – от 60.01 до 90.00
В Приложение №5 да отпадне “+1 лв. на м2 от нетната търг.площ”.
В залата влезе общинският съветник инж.Иван Генов.В залата
присъстват 13 общински съветника.
М.Брешкова – Председател на ПК “Селищно изграждане”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г.
предложението за размера на общинските такси, като подкрепя
предложението, направено от ПК “Икономическо развитие”.
Д-р Даниела Лаловска предложи разглеждането на предложените такси
да стане раздел по раздел, както и гласуването на корекциите, което подложи
на гласуване:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев – По Закона за местните данъци и такси има завишение с около
40% и тук в предложението има повечето места със завишение от 40 %. За
корекцията по раздел III за детските градини и ясли не възразявам и мисля,
че изхождайки от положението на гражданин бих подкрепил предложението
на ПК “Икономическо развитие”. В раздел VII за нетната търговска площ да
отпадне не го поддържам, тъй като мотива ми е, че ще се получи
диференциране на магазините, защото не би трябвало всичките да плащат
едни и същи такси. Просто не е справедливо един магазин с 5-10 кв. м. нетна
площ да плаща същата такса, както за магазин с 30 кв.м. нетна площ. Нетната
площ е тая, до която клиента има достъп. Държа си на това предложение. А
по предложението на ПК “ИР” по раздел II разликата не е толкова
съществена. Благодаря Ви.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложените корекции
от ПК “Икономическо развитие” по
раздели, както следва:
Раздел II
а/Такса за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска
продукция да стане:
в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.8.; 12.0
-в точка 2. - 2.5
-в точка 3. – 5.0
-в точка 4. – 12.0
-в точка 5. – 2.5 ;38.0
“ЗА”-9, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Приема се.
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б/ Такси за търговия на открито на територията на Община Елена
в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.80.; 10.0
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
г/Такси за места върху които са организирани панорами, стрелбища,
моторни люлки и др.
в колона “Предложение” –в точка 1. –- 0.3
“ЗА”-5, “ПРОТИВ”-4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –4. Не се приема.
Раздел III
а/ Месечна такса за целодневно ползване на детски ясли и градини :
- Доход на член от семейството в колона предложение точка 1. -да
стане – до 45.00
в колона предложение точка 2. -да стане – от 45.01 до 60.00
в колона предложение точка 3. -да стане – от 60.01 до 90.00
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
Раздел VII
-да отпадне “+1 лв. на м2 от нетната търг.площ”
“ЗА”-8, “ПРОТИВ”-3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за определяне размера на общинските такси с
гласуваните изменения:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №104/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Определяне размера на общинските такси
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.4 от ЗМДТ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
I.Определя размера на общинските такси, както следва:
1.Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични
платна, панаири и терени с друго предназначение, по Приложение №1.
2.Такси за детски ясли, градини, общежития, по Приложение №2.
3.Такси за добив на кариерни материали, по Приложение №3.
4.Такси за технически услуги, по Приложение №4.
5.Такси за административни услуги, по Приложение №5.
6.Такси за кучета, по Приложение №6.
7.Такси за гробни места, по Приложение №7.
II.Отменя всички предишни Решения на Общински съвет, с които са
определени общинските такси, считано от приемане на настоящото Решение.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението относно изваждане от жилищния фонд на резервно жилище
на ул.”В.Левски” № 72 гр.Елена.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
М.Брешкова- Председател на ПК “Селищно изграждане. ПК “Селищно
изграждане” разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г.
предложението за изваждане от жилищния фонд на резервно жилище на
ул.”В.Левски” №72 в гр.Елена, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно изваждане от жилищния фонд на резервно
жилище на ул.”В.Левски” № 72 гр.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 №105/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Изваждане от жилищния фонд на резервно жилище
на ул.”Васил Левски” №72
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.42, ал.1 и 2 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1. Изважда от жилищния фонд имота в гр.Елена, ул.”Васил Левски”
№72.
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 относно утвърждаване проект за договор за приватизационна
продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Раднев- Председател на ПК “Законност и обществен ред”. ПК разгледа на
свое заседание, проведено на 27.12.2001 г. проекта за договор за
приватизационна продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД, като го
подкрепя единодушно. В комисията възникнаха някои въпроси, на които д-р

13

Лаловска отговори, но предполагам, че ще възникнат и други, където Свилен
Шарков- юриста на общината е тук и ще вземе отношение.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Г.Аргиров- Снощи в комисията зададох някои въпроси, свързани с
договора. В чл.4 се казва, че собствеността на предприятието преминава
върху купувача в деня на плащане на първата вноска от цената. Не е ли поредно когато бъде изплатена последната вноска. В т.5.2. е упоменато за 10
годишен период. Може да бъде и по-малък периода на изплащане - до 10
години. В 6.1 относно олихвяването с петдесет на сто от основния лихвен
процент и в т.7 учредяването на ипотека.
Св.Шарков- юрист. Тук става въпрос за прехвърляне на едно цяло
предприятие, а не на дялове. Ние имаме открита вече процедура за
приватизация на “Медицински център” без търг или конкурс, според
пазарната оценка, по реда на чл.111 от ЗЛЗ и ние знаем кой е купувача. Той е
“Еленамед” ООД. Прие се оценка от 107 000 лева. Управителя трябваше да
изрази писменото си становище за изкупуване, тук имаме прехвърляне на
цяло предприятие, а не на дялове, както беше с “Текстил” и прехвърлянето на
собствеността става в едномесечен срок от получаването на писменото
съгласие на предложителя за изкупуване по определената цена. Открили сме
процедурата, за да го продадем на тях. Обвързваме се със желанието на
лицата, желаещи да закупят цялото лечебно заведение. Затова в чл.4 е
цитирано, че правото на собственост върху предприятието, предмет на
настоящия договор преминава върху купувача в деня на плащане на първата
вноска от цената. По т.6.1 това е законова разпоредба по чл.40, ал.1, т.3 от
ЗППДОбП, че стойността на неизплатената част се увеличава ежегодно до 31
март чрез олихвяване с 50% на сто от основния лихвен процент за съответния
период на предходната година. За времето на гратисния период стойността на
неизплатената част не се променя. Това е категорична законова норма и не
можете да приемете друг срок. По учредяване ипотеката също е законова
норма по чл.39, ал.2 от ЗППДОбП е че в случаите, когато се прехвърлят
вещни права върху недвижими имоти в полза на продавача се учредява
ипотека върху тези имоти до пълното заплащане на покупната цена. Имаме
продажба, собствеността се прехвърля веднага и идва като гаранция. За 10
годишния период може да бъде и до 10 години, но сме се съобразили с
желанието на купувачите.
К.Димитров- Обяснете ни за мораториума.
Св.Шарков – Една правна норма три дена след като бъде оповестена в ДВ
става реална. Какво ще реши Парламента е отделен въпрос, но засега е само
едно предложение.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно утвърждаване проект за договор за
приватизационна продажба на “Медицински център –I- Елена” ЕООД:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се.
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Не гласува д-р Нина Титева като заинтересована страна.

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №106/28.12.2001г.
ОТНОСНО:Утвърждаване
на
проект
за
договор
за
приватизационна продажба на “Медицински център
– I- Елена” ЕООД
На основание чл.21,ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП,
чл.6, ал.2 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени
техни части без търг или конкурс от лицата по чл.35 от ЗППДОбП, във връзка
с чл.114, ал.1 и 2 от ЗЛЗ и Решение №91/13.12.2001 г. на ОбС, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Утвърждава проект за договор за приватизационна продажба 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 с купувач
“ЕЛЕНАМЕД” ООД гр.Елена.
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 приемане на принципите на Европейската харта за
участие на младите хора в живота на общините и регионите и приемане на
Статут на Младежки парламент в Община Елена.
инж.Д.Млъзев- В своя декларация от 29.07.1999 г. Народното събрание прие
принципите на Европейската харта и във връзка с това Ви предлагам да и ние
да положим всички усилия и подкрепим едно такова начинание, за да могат
младите хора да участват пълноценно в работата на общината. Те имат доста
интересни предложения и след като внимателно разгледаме статута за
Младежки парламент към Община Елена да го гласуваме.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Й.Минчев – Председател на ПК “Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание,
проведено на 27.12.2001 г. предложението за Статут на Младежки парламент
в Община Елена като го подкрепя и предлага следните изменения и
допълнения:
В т. 1. -Състав – в състава на МП влизат представители на младежки
неправителствени организации / НПО/. Младежка неправителствена
организация по смисъла на този статут е всяко обединение на лица

15

между 16 и 30 години, не по-малко от 7, притежаващи Устав, цели,
непротиворечащи на морала и законите на РБ. МП към ОбС Елена се
състои от 12 души, разпределени на квотен принцип, съобразно
членската маса на съответните организации. Легитимността на
представителите се удостоверява със заявление от организацията, която
ги е упълномощила да я представляват. Едновременно със заявлението
се представят и копия от Учредителния протокол и Устава на младежката
НПО. Механизмите на “избор”, “определяне” или “упълномощаване” се
определят от самата НПО.
В т.5.5. да се добави след израза “да работи за гражданско” ”…и
религиозно “
В т.7.1. след израза “след утвърждаването му” да се добави и”…на
съвместното заседание на ПК “ОКМДСТ” и ПК “ЗОР.”, като отпада израза
“…от Председателя на Об-Елена”.
В т.8 да отпадне “Председателят на ОбС Елена” и се замени с “Кмета на
Община Елена”
В т.10 се поправя “Комисията за младежки дейности” със ПК “ОКМДСТ” и
се добави и ПК “ЗОР”.
Й.Раднев – Председател на ПК “Законност и обществен ред”. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г.
предложението за Статут на Младежки парламент в Община Елена като го
подкрепя и предлага следните изменения и допълнения:
- В състава на МП да влязат най-малко 10 представители на младежки
неправителствени организации/НПО/, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. ; Да се състои от 17 души,
разпределен на квотен принцип;
- Член на МП може да бъде всяко лице, навършило 16 години
минимум и максимум 28 години;
- Кметът на общината да обезпечава работата на МП;
- Комисията за младежки дейности /б.р.”Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм”/, съвместно с ПК “Законност и
обществен ред” имат право да осъществяват цялостен контрол върху
дейността и работата на МП.
Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да
подкрепят този Статут на Младежкия парламент към Община Елена, за да
имат възможност и младите хора да работят пълноценно за развитието на
общината.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложените изменения и допълнения, както следва:
В т.1.Състав :Да се допълни в текста: след “В състава на МП влизат
представители на младежки неправителствени организации /НПО/.” Да се
добави изречението : “Младежка неправителствена организация по смисъла
на този статут е всяко обединение на лица между…. и …. години, не по малко

16

от …, притежаващи Устав, цели, непритиворечащи на морала и законите на
Република България”; Да отпадне текста “…регистрирани по Закова за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/; Да отпадне текста “…със
съдебна регистрация на НПО…”; след израза “… която ги е упълномощила да я
представляват.” Да се добави изречението “Едновременно със заявлението се
представят и копия от Учредителния протокол и Устава на Младежката НПО.”:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
- МП към ОбС Елена се състои от 12 души:
“ЗА”-5, “ПРОТИВ”- 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Не се приема .
- МП към ОбС Елена се състои от 17 души:
“ЗА”-9, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4. Приема се .
- не по-малко от 7:
“ЗА”-6, “ПРОТИВ”- 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Не се приема .
- не по-малко от 10:
“ЗА”-7, “ПРОТИВ”- 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се .
- на лица между 16 и 30 години:
“ЗА”-7, “ПРОТИВ”- 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се .
В т.5.5. да се добави след израза “да работи за гражданско” ”…и
религиозно …“:
“ЗА”-9, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се .
В т.7.1. след израза “…след утвърждаването му” да се добави и”…на
съвместното заседание на ПК “ОКМДСТ” и ПК “ЗОР”., като отпада израза
“…от Председателя на Об-Елена”:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се .
В т.8 да отпадне “Председателят на ОбС Елена” и се замени с “Кмета на
Община Елена”:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.Приема се .
В т.10 се поправя “Комисията за младежки дейности” с ПК “ОКМДТС” и се
добавя ПК “ЗОР”:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се .
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно приемане на принципите на Европейската
харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и
приемане на Статут на Младежки парламент в Община Елена с направените
допълнения и изменения :
“ЗА”-13, “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 №107/28.12.2001г.
ОТНОСНО:Приемане на принципите на Европейската харта за
участие на младите хора в живота на общините и регионите и
приемане на Статут на Младежки парламент в Община Елена
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Приема принципите на Европейската харта за участие на младите
хора в живота на общините и регионите и декларира своята готовност да
работи активно с младежките направителствени организации, общински
младежки организации и групи, регионални младежки съвети и обединения,
както и да подкрепя осъществяването на младежки програми и инициативи
според възможностите си.
2.Приема Статут за Младежки парламент в Община Елена, съгласно
Приложението.
От залата излезе общинският съветник Иван Генов. В залата присъстват
12 общински съветника.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението относно отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КЗОО.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
д-р Н.Титева – Председател на ПК “Здравеопазване и социална политика”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 27.12.2001 г.
от 16.00 часа предложението за отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от КЗОО, като подкрепя единодушно предложението.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Кр.Николов – Приканвам колегите да гласуват за отпускането на такава
пенсия, тъй като тя не е самотна майка а вдовица и няма право на пенсия от
съпруга си, тъй като доколкото разбрах той е нямал 5 години трудов стаж,
когато е починал. Предлагам да и помогнем на жената.
Д-р Н.Титева – Това са деца, останали сираци, има приложени всички
необходими документи, за да им бъде отпусната персонална пенсия, тъй като
тя няма право на наследствена пенсия от съпруга си.
Други мнения по внесеното предложени не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от КЗОО :
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №108/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92
от КЗОО
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Кметът на Община Елена да внесе предложение пред съответните
инстанции за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КЗОО
на :
1.1.Станислав Маринов Юлиянов – ЕГН 8902171545
1.2.Славчо Маринов Юлиянов – ЕГН 9011241500
1.3.Георги Маринов Юлиянов – ЕГН 9603211469
1.4.Илияна Маринова Юлиянова – ЕГН – 0045271431
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на д-р Нина Титева – Председател на ПК “Здравеопазване и социална
политика” , която запозна присъстващите с искано опрощаване, отправено с
жалба от Христо Николов Христов до Президента на Република България.
След разглеждане на жалбата в ПК “Здравеопазване и социална политика” на
27.12.2001 г. комисията единодушно дава становището си за опростено
задължението от 4 848,57 лв. на Христо Николов Христов, получена във вид
на пенсия за инвалидност.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
М.Брешкова – Просто са допуснали грешка, трябвало е единия ден да го
освободят, а на следващия ден с нова заповед да го назначат човека.
Други мнения не постъпиха.
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване
предложението за искано опрощаване, отправено с жалба от Христо Николов
Христов до Президента на РБ:
“ЗА”- 12, “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 №109/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Становище на ОбС по искано опрощаване, отправено
с жалба от Христо Николов Христов до Президента на РБ
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет, след като се запозна обстойно с жалбата на Христо
Николов Христов – ЕГН 4101091428, ул.”Синчец” №6, гр.Елена и като взема
предвид данните за имотното състояние и семейното положение на лицето
изразява следното
с т а н о в и щ е :
Да бъде опростено задължението от неправилно получена пенсия в
размер на 4848,57 лв. на Христо Николов Христов.
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 за промяна на бюджета на Община Елена за 2001г.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Д.Млъзев- Няма да коментирам по материалите, тъй като предполагам, че
сте се запознали с тях. Приходите се виждат. Прогнозно към 31.12.2001 г. се
очакват неразплатени разходи за месечни заплати около 125 хил.лв., по Указа
за насърчаване на раждаемостта около 21 хил.лева, за месечни помощи около
170 хил.лева, за материали, горива около 38 хил.лева, за медикаменти около
6 хил.лева, за външни услуги 66 хил.лв.- сметосъбиране и сметоизвозване
около 43 хил.лева. Тези 43 хил.лева неизпълнение това са суми, които не са
събрани от гражданите. Те все някога трябва да се платят. Данъчното бюро
също има своята роля. Не можем да изплатим и задълженията към фирмата
изпълнител по сметосъбиране и сметоизвозване. Не са събрани от нас и от
фирмите тези пари, но те са дължими. По моя преценка един много труден
бюджет, но сравнително добре изпълнен. Държавата регламентира това
положение, което не е само за Община Елена, трудности има навсякъде.
Повече информация и възможност за дебатиране ще имате, когато приемаме
новия бюджет.
инж.Ив.Маринов – От нас гражданите по-лесно се събират дължимите суми,
но от фирмите е трудно.
Кр.Николов – Тези 170 хил.лева за колко месеца са.
инж.Д.Млъзев – За четири, от септември до декември.
Кр.Николов – Добре е, че не сме като някои и други общини, Лясковец,
Ст.Загора и други.
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Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за промяна на бюджета на Община Елена за 2001г.:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №110/28.12.2001г.
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на Община Елена за 2001 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Променя бюджета на Община Елена за 2001 г. в посока намаление
със 238048 лв. и общ размер на приходите 3368838 лв./Приложение
№1/.
на разходите 3368838 лв. /Приложение №2/.
2.Променя бюджета на Община Елена по функции, групи и дейности,
съгласно Приложение №2.
3.Променя предназначението и размера на субсидията на “Общински
имоти” ЕООД, съгласно т.5.20 от Решение №12/23.02.2001 г. от
“Субсидия за изграждане на паркинг… в размер на 3000 лв.” в
“Субсидия за изграждане и поддръжка на паркинги и текущ ремонт
сграда ул.”Кършовска” №27 а… в размер на 1500 лв.”.
Председателят на Общински съвет Елена д-р Даниела Лаловска изказа
благодарност от името на общинските съветници и от свое име за добрата
работа през годината на Общинската администрация. Пожела на всички много
здраве и късмет.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/

