О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т–Е Л Е Н А

гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57

П Р О Т О К О Л
№1
Днес 31.01.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на
заседанието участие взеха 15 общински съветника, кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, зам.кмета инж.Иван Маринов, секретаря на общината Анета
Ламбурова, Стефан Гавраилов – директор на дирекция “Специализирана
администрация”, Румяна Антонова – началник отдел “Общинска собственост и
приватизация”, инж.Анка Стойкова- главен инженер на общината, Елка Николова
– началник отдел “ Общинска икономика и финанси”, инж.Димитрина Иванова –
началник отдел “Селищно изграждане”, Христо Захариев – началник отдел
“Образование, култура, здравни и социални дейности”, Галина Крамолинска –
главен специалист “Връзки с обществеността”, Мария Симеонова – главен
специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Фейзула Мехмедов – кмет
с.Константин, Ширин Хашимова – кмет на с.Майско, Стефан Няголов – кмет на
с.Беброво, Даринка Маринова – кметски наместник с.Буйновци, Павлина Колева
– кметски наместник с.Дрента, Йордан Йорданов – кметски наместник с.Илаков
рът, Назифе Кямилова – кметски наместник с.Каменари, Никола Николов –
кметски наместник с. Палици. Христо Костадинов - кметски наместник с.Марян,
Марин Маринов- кметски наместник с.Костел инж.Йордан Йорданов – управител
на “Буковец” ЕООД и Снежана Спасова – временно изпълняващ длъжността
директор на Детски комплекс Елена.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за
дневен ред.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно определяне цени на услуги по чл.2 от ЗМДТ.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне статут на общински жилища.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно промяна в статута на имоти-общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно промяна в Решение №88/13.12.2001 г. на ОбС.
Вн.:Кмета на общината
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5.Предложение относно отписване от активите на “Буковец” ЕООД на
апартамент в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно откриване на процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно одобряване споразумение за сътрудничество
между Община Елена и Община Твърдица.
Вн.: Кмета на общината
Дадена бе думата за мнения по внесеният Проект за дневен ред.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Уважаеми дами и господа общински
съветници, предлагам на Вашето внимание ново предложение относно приемане
на Списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна
програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2002 година, което
предлагам да влезе като следваща точка в дневния ред.
инж.Иван Маринов – зам.кмет на общината. Уважаеми дами и господа общински
съветници. Беше предоставено на Вашето внимание към материалите за
днешното заседание предложение на комисията по провеждане на конкурса за
възлагане на линията Елена-Средни колиби. Като председател на тази комисия,
която бе назначена със заповед на кмета оттеглям предложението за
разглеждане поради определянето на нови критерии по наредба 33.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Искам да задам един
въпрос на г-н кмета. Защо предложението, което направи за нова точка в
дневния ред се внася в последния момент, при което и съответните постоянни
комисии не са го разглеждали. Има ли причина това предложение да се
разглежда на днешното заседание. Всяка година се разглежда такова
предложение, но не се е правило в последния момент.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, с писмо №91-00-204/28.12.2001 г. и писмо № РД0-72/11.01.2002 г. на Областен управител ни уведомяват, че трябва да се изготви
мотивирано предложение за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа,
които да се включат в Националната годишна програма за 2002 г.
Предложението трябва да бъде прието с решение на Общински съвет и
изпратено в министерството в срок до 31.01.2002 г. Първото писмо бе връчено на
г-жа Анка Стойкова в началото на м.януари тази година. Вчера, след 17.00 часа
г-жа Стойкова дойде с молба това предложение да бъде включено в дневния ред
на днешното заседание. Срокът за представяне на Списък-предложението е
31.01.2002 г. и ако и писмото до министерството има днешна дата, предполагам,
че няма да има особено съществен проблем. Ще бъде потърсена съответната
отговорност от г-жа Анка Стойкова, което моля да се протоколира.
Други мнения по Проекта за дневен ред не постъпиха.
В залата присъстват 10 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението, направено от кмета на общината инж.Дилян Млъзев
за нова т. – 8 в Проекта за дневен ред относно приемане на Списък-предложение
за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на
общинската пътна мрежа през 2002 година:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за
дневен ред с гласуваното предложение на кмета на общината за т.8 относно
приемане на Списък-предложение за включване на обекти в Националната
годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2002
година:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1.Предложение относно определяне цени на услуги по чл.2 от ЗМДТ.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно определяне статут на общински жилища.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно промяна в статута на имоти-общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно промяна в Решение №88/13.12.2001 г. на ОбС.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно отписване от активите на “Буковец” ЕООД на
апартамент в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно откриване на процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно одобряване споразумение за сътрудничество
между Община Елена и Община Твърдица.
Вн.: Кмета на общината
8.Предложение относно приемане на Списък-предложение за включване
на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската
пътна мрежа през 2002 г.
Вн.: Кмета на общината
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси.
В залата влязоха общинските съветници Сашо Топалов, Симеон Кънчев,
инж.Георги Аргиров, Красимир Николов и Иван Дренчев. В залата присъстват 15
общински съветника.
инж.Дилян Млъзев- Искам да направя едно отклонение. Проекта, с който
кандидатствахме пред Фондация за реформа в местното самоуправление за
изграждането на Информационен център в общината е одобрен. Създаването му
ще улесни обслужването на гражданите от отделите “ЕСГРАОН” при издаването
на удостоверения за наследници, издаване на актове за раждане, промени в
постоянния адрес и други, разрешителни за търговия, лицензи, заплащане на
наеми за жилища и търговски обекти и т.н. За това, което е предоставени на
Вашето внимание за разглеждане в предложението за определяне цените на
услуги са разделени по тип и за съответното място. Има и нови моменти в
заплащането на услуги, както и определени срокове за извършването им, което
считам за целесъобразно. С приемането на тези такси за услуги и с вземането на
решение от общинските съветници отпадат всички предишни решения за цени и
услуги, взети от Общинския съвет. След разглеждане на предложението в
постоянната комисия по “Икономическо развитие” вчера се предложи в раздел IX
в т.6.1 посещение на извънкласни форми към Общински детски комплекс за
учебна година таксата да бъде 5 лева, като цената на услугата влезе в сила от
втория учебен срок на учебната 2001-2002 година. Временно изпълняващ
длъжността директор на Детския център г-жа Снежана Спасова изрази своето
несъгласие по изготвеното предложение за таксите в комплекса. На госпожа
Спасова и бе дадена възможност да изрази своето мнение на заседанието на
постоянната комисия. Аз държа на своето предложение и настоявам тази такса
да бъде приета от общинските съветници. Ако имате други съображения, то моля
да ги изкажете.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение на:
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
30.01.2002 г. от 14.00 часа предложението за определяне цени на услуги по чл.2
от Закона за местните данъци и такси като го подкрепя и прави следното
предложение за допълнение: в раздел IX “Услуги, извършвани в училищата,
Общински детски комплекс и Други дейности в образованието в т.6.1 таксата да
влезе от втория учебен срок на учебната 2001-2002 г. и да бъде в размер на 50%
от годишната цена на услугата /т.е. 5.00 лева/. Подкрепя предложението,
направено от Постоянната комисия “Селищно изграждане” за допълнение в края
на Приложение 1 за добавяне на следния текст към “Забележка” : “За услуги,

5

които се извършват извън сградата на общината се ползва общински транспорт,
включен в цената на услугата”.
Марийка Брешкова- председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.01.2002 г. от
16.00 часа предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за
местните данъци и такси, като го подкрепя и прави следното предложение за
допълнение: в края на Приложение 1 да се добави следния текст към
“Забележка” : “За услуги, които се извършват извън сградата на общината се
ползва общински транспорт, включен в цената на услугата”.
Йордан Раднев - председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.01.2002
г. от 17.00 часа предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона
за местните данъци и такси, като го подкрепя. Подкрепя и направеното
предложение от Постоянната комисия “Селищно изграждане” за допълнение в
края на Приложение 1 за добавяне на следния текст към “Забележка” : “За
услуги, които се извършват извън сградата на общината се ползва общински
транспорт, включен в цената на услугата”.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Има искане от госпожа
Снежана Спасова за изказване на възражение. От центъра за работа с деца не
са съгласни
с направеното предложение от г-н кмета. Предлагам да го
подложим на гласуване дали да дадем думата на директора на центъра за работа
с деца, който беше предупреден за заседанието на Постоянната комисия по
“Икономическо развитие”, но не е имала възможност да присъства.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване за даване думата на временно изпълняващ длъжността директор на
Общински детски комплекс Снежана Спасова за изразяване на мнение:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4. Приема се.
След проведеното гласуване бе дадена думата на временно изпълняващ
длъжността директор на Общински детски комплекс- гр.Елена Снежана Спасова
за изразяване на мнение.
Снежана Спасова – Аз съм временно изпълняващ длъжността директор на Детски
комплекс и когато аз съм директор се налага такава такса. Не съм против
таксата, но нека тя да бъде от началото на новата учебна година. Дестабилизира
се по този начин работата на центъра, променя се регламента на Правилника по
средата на учебната година. По този начин се противопоставяме на
Министерството на образованието. В началото на учебната година се попълват
молби – декларации и тогава се упоменава ако има такса. Ще се загуби
доверието на родителите и правото на избор, което за мен звучи страшно.
Обидно е така да се постъпва с безпаричието на хората в този кризисен момент.
Не е регламентирано пътя на приходите, които ще постъпват за центъра и какви
ще бъдат те, след като влезе таксата в сила. Родителските въпроси ще са от рода
на къде отиват парите които даваме, за какво ще се използват те. Категоричен
ли е Общинския съвет, че след като започне събирането на таксата ще се
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създаде възможност на децата да се радват повече. Кой ще събира цената на
услугата и кой ще се занимава с документацията. Не е обмислено как ще се
събира цената на услугата, на месец или как. Нека да я има таксата, но как ще се
извиним на родителите, че се въвежда такса точно сега, по средата на учебната
година. След четири месеца се прекратява дейността на комплекса и не зная
дали трябва точно сега да ги тревожим и объркваме. Ще стане отлив на
посещаемост.
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината по
негово искане.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаема госпожо Спасова. Още преди две години се препоръча на
общината
съкращаване
на
определени
форми.
Тогава
Общинската
администрация с цената на много усилия и проведени разговори запази една
добре функционираща форма за децата на Община Елена. Знаете, че комплекса
се издържа от общината и съм далеч от мисълта, че със събираната такса ще се
осигури издръжката на Детския комплекс, било за заплати на работещите в него,
било за ел.енергия, вода и т.н. С категоричното намерение съм отчитаните
средства изришно и целево да се връщат в комплекса и тук не му е мястото да се
пише регламента за това. Приходите ще ги заложим в бюджета и ежемесечно ще
имаме справка за събирането на парите. От хората работещи в Детския комплекс
ще се събира таксата и приходите пак ще се връщат там. Ще имаме информация
и за посещаемостта в комплекса. Не съм съгласен с мотива, че с таксата по т.6.1
ще се намали ангажираността в Детския комплекс. Едно решение на Общински
съвет е достатъчно законова обосновка за коригиране на Правилника на
комплекса, ще го коригирате според решението. Не виждам с какво се
противопоставяме на Министерството на образованието.
Марийка Брешкова – общински съветник. Имам един въпрос. По какъв начин се
събират даренията за комплекса и как се отчитат те.
Снежана Спасова- временно изпълняващ длъжността директор на Детски
комплекс. Чрез декларации, попълвани собственоръчно от родителите в
началото на учебната година.
Марийка Брешкова – общински съветник. Не знам дали е редно така, но си има
законови начини по закона за задълженията и договорите. Аз съм против този
начин на събиране на средства за комплекса, какъв е счетоводния им контрол.
За мен е законосъобразно с договор да става това.
Снежана Спасова- временно изпълняващ длъжността директор на Детски
комплекс.Доброволно са дарявали хора на добра воля.
Марийка Брешкова – общински съветник. Но кой проявява контрол върху тези
средства, как се отчитат те.
Снежана Спасова- временно изпълняващ длъжността директор на Детски
комплекс. С приходен касов ордер и в специална тетрадка се вписва дарението.
Такива са указанията от общината.
Марийка Брешкова – общински съветник. За мен начина, по който Вие работите
не е нормативно уреден, не сте в правото си да работите така и не е редно да
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продължавате. За мен липсва счетоводен контрол и трябва Общинският съвет да
вземе решение по този въпрос.
Красимир Николов – общински съветник. Разбирам, че указанията са дадени от
общината и моля г-н кмета да обясни.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Към момента по този начин са събирани
средствата, но не казвам, че по този начин трябва да се продължава. Събраните
средства или в касата да влизат, или в дарителска сметка, по банков път.
Виновна сте и Вие и Общинска администрация, че не се е решил този въпрос
досега, но пък защо да отлагаме решаването му. По този начин ще се завиши
контрола върху събираните средства.
За изказване Председателят на Общински съвет даде думата на:
Красимир Николов – общински съветник. Имам две предложения. Чувствам се
неловко, като гледам колко е спокоен г-н кмета и колко е неспокойна г-жа
Спасова. След като в началото така са започнали да работят, така да си
продължат и вече от новата учебна година да влезе тази такса в сила. Сумите не
са толкова големи и предлагам от 1-ви юли да бъде въведена тази такса.
Кмета на общината поиска да бъде изслушан Христо Захариев - началник
отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности”.
Христо Захариев – началник отдел “Образование, култура, здравни и социални
дейности”. Първо всяко учебно заведение си има механизми за управление и те
могат да си вземат съответните решения. Работата на Детския комплекс през
летния сезон няма да замре, тъй като е свързана в допълнителен щат и има
възможност за откриване на нови форми . Предложението е направено за поясен регламент в работата на комплекса.
Красимир Николов – общински съветник. Искам да направя и второто
предложение. Във вторник по време на заседанието на постоянната по
“Законност и обществен ред” стана въпрос за копирането на документи, за всяка
страница в раздел I-ви, точка 1., че е 20 стотинки, там беше и г-н кмета, където
изразих мнение, че тази цена е висока. До 10 стотинки е в рамките на
нормалната цена. Доколкото разбирам тази услуга опира до въпроса, че услугата
е направена във връзка с дейността на общината. Предлагам тази услуга да бъде
10 стотинки, и едва ли някой ще тръгне да ксерокопира гоблени точно тук, както
си говорехме.
инж.Дилян Млъзев –кмет на общината поиска думата за реплика на изказване на
Красимир Николов. Тази техника, която ще се ползва за ксерокопиране не е
професионална и има съответните амортизации, която след 1, 2 или 5 години ще
бъде необходимо да се подменя. За мен гражданина като дойде трябва да знае,
че тази такса се удържа за копиране на документ. Той има право да отиде на
друго място да копира документа, който му е даден от тук. На копирните офиси
това им е работата и ние не влизаме в конкуренция с тях. Труда на служителите
е по-скъп от таксата на бюрата за копиране, на които основната им дейност е
само тази. Докато служителят извършва и други дейности, свързани с
обслужването на гражданите. Той не може само това да върши.
Думата за дуплика бе дадена на:
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Красимир Николов – общински съветник. Приемам Вашата упоритост, с която
защитавате предложението си. Тая техника един път сме я купили, докато ония
търговци, които се занимават само с това може би са вземали кредит, за да си
купят техниката. Загърбваме социалния момент. Призовавам колегите да ме
подкрепят за предложението ми таксата за копиране на документи за страница
да бъде 10 стотинки. Ей там ще ме срещне бай еди кой си и как ще му обясня, че
при Кузманов услугата е 10 стотинки, а в общината 20 стотинки и защо е така.
Дадена бе думата за реплика на Красимир Николов на :
Костадин Димитров– общински съветник. Тези 20 стотинки са един вид пазарна
икономика и ако иска например бай Петър да отиде при Тихомир Кузманов да
отиде, не е пък чак толкова момента социален и не виждам в това нищо лошо.
Г-н Млъзев каза, че не искаме да се конкурираме с бюрата, които извършват тази
услуга и че в таксата на услугата има друг мотив. Искам да се обърна и към Сашо
Топалов и да му кажа, че не съм имал предвид във този смисъл черна каса. За
мен е че парите, които влизат в Детския комплекс не са узаконени.
Дадена бе думата за дуплика на:
Красимир Николов – общински съветник. Към господин Димитров се обръщам.
Точно от това се опасявам, от пазарната икономика и пазарните механизми.
Несъпоставими са Общинската администрация и частната фирма, която се
занимава с това. Не искам да се смесват тези неща. Държа на своето
предложение.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на:
Сашо Топалов – общински съветник. Вие казахте г-н Димитров, че прилича на
черна каса. Децата ли ще правят черна каса. Има ли дарения, които се правят за
Детския комплекс, има, но не минават през касата на общината, това е въпроса,
но ги има. Има начини и форми да се отчитат тези пари. Аз смятам, че общината
трябва да регламентира условията, при които да става това. Аз предлагам т.6 от
раздел IX в предложението да отпадне.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на:
д-р Нина Титева – общински съветник. По същия въпрос. Стигнахме много далече
и защо да съдим за преди какво е било. Доколкото разбирам, има хора, които
помагат на добра воля. Да поемат тогава таксата на хората, които нямат
финансова възможност да я плащат на децата си.
По процедурно предложение думата бе дадена на:
Йордан Раднев – общински съветник. Предлагам да отидем към приключване.
Това предложение е обсъждано в три постоянни комисии. Ами г-жа Спасова не е
присъствала на нито една комисия, пък и г-н Топалов не е присъствал в
комисията, когато се разглежда вчера предложението. Предлагам да се
прекратят разискванията.
Против направеното предложение.
Сашо Топалов – общински съветник. Знаете постоянната комисия какъв орган е.
Общинският съвет взема крайното решение и не означава това, че след като не
сме присъствали в комисията нямаме право да си изкажем мнението.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване процедурното предложение на общинският съветник Йордан Раднев за
прекратяване на разискванията по първа точка от дневния
ред относно
определянето цени на услуги по чл.2 от Закона за местните данъци и такси:
“ЗА” –9, “ПРОТИВ”-4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване. В залата
присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на общинският съветник Сашо Топалов за отпадане на т.6 в раздел IX от
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси:
“ЗА” –5, “ПРОТИВ”-9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на Постоянната комисия “Икономическо развитие” в
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси към т.6.1, раздел IX да се допълни следният текст :” Таксата да
влезе от втория учебен срок на учебната 2001-2002 г. и да бъде в размер на 50%
от годишната цена на услугата” :
“ЗА” –10, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на общинския съветник Красимир Николов в
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси в т.6.1, раздел IX таксата за посещение на извънкласни форми
към Общински детски комплекс да влезе в сила от 1 юли 2002 година :
“ЗА” –5, “ПРОТИВ”-8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на Постоянната комисия “Селищно изграждане” в
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси в края на Приложение 1 да се добави следния текст към
“Забележка” : “За услуги, които се извършват извън сградата на общината се
ползва общински транспорт, включен в цената на услугата.”:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на общинския съветник Красимир Николов в
предложението за определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за местните
данъци и такси в раздел I, точка1. относно копиране на документи, за всяка
страница цената на услугата да бъде 0.10 лева:
“ЗА” –8, “ПРОТИВ”-4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за определяне цени на услуги по чл2 от Закона за
местните данъци и такси с така гласуваните изменения и допълнения:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №1/31.01.2002г.
ОТНОСНО: Определяне цени на услуги по чл.2 от Закона за
местните данъци и такси
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.2 от Закона за местните данъци и
такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Определя цени и срокове на услуги, предоставяни от общината в
съответствие с чл.2 от Закона за местните данъци и такси, съгласно Приложение
1.
2.Отменя всички предишни Решения на Общински съвет, с които са
определяни цени на услуги в съответствие с чл.2 от Закона за местните данъци и
такси, считано от приемане на настоящото Решение.
Думата бе дадена на Симеон Кънчев за обяснение на отрицателен вот.
Симеон Кънчев – общински съветник. Моля госпожо председател да ми бъде
дадена думата. Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да Ви бъде
ясно защо гласувах против. Не бяха разбрани в Общинския съвет мотивите за
несъгласие по т.6.1 в предложението за таксите на директора на Детския
комплекс. Извършихме един срамен акт. Ще закърпим ли бюджета на общината с
тези такси. По този начин ще унищожим дейността на комплекса. Едва ли
издръжката на Детския комплекс ще бъде решен с 1000-2000 лева.
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 определяне статут на общински жилища.
От залата излезе общинският съветник Йордан Раднев. В залата
присъстват 14 общински съветника.
инж.Дилян Млъзев- кмет на общината. Тези жилища се обитават от фелдшерите
Бойко Янчев в с. Илаков рът и Джавид Ферадов в с. Каменари. Досега те са
ползвали жилищните части в бившите здравни служби, заедно със своите
семейства и сега живеят там. И двамата са картотекирани за настаняване в
общински жилища. Здравните служби са загубили своето предназначение, но не
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бива да се оставят да се рушат. Друго е, когато има хора, които да ги обитават и
поддържат. Все пак тези фелдшери живеят там и са полезни за хората в селата.
Затова предлагам тези жилищни имоти да имат статут на общински жилища.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно
изграждане”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
29.01.2002 год. от 16.00 часа предложението за определяне статут на общински
жилища, като го подкрепя.
Марийка Брешкова – член на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”./В залата не присъства председателя на Постоянната комисия/ Постоянната
комисия “Законност и обществен ред” разгледа на свое заседание, проведено на
29.01.2002 год. от 17.00 часа предложението за определяне статут на общински
жилища, като го подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за определяне статут на общински жилища :
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №2/31.01.2002г.
ОТНОСНО: Определяне статут на общински жилища
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Включва следните жилища в групата по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинската
собственост (жилища за отдаване под наем) :
1.Жилищен имот (бивша здравна служба) в с.Илаков рът, актуван с АОС
№2/20.07.1993 г.;
2.Едноетажна сграда със застроена площ 68 кв.м. в с.Каменари (бивша
здравна служба) по АОС №250/09.08.2000 г.
В залата влезе общинският съветник Йордан Раднев. В залата присъстват
15 общински съветника.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за промяна в статута на имоти – общинска собственост.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.01.2002
г. от 17.00 часа предложението за промяна в статута на имоти-общинска
собственост, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за промяна в статута на имоти-общинска собственост:
“ЗА” –13, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №3/31.01.2002г.
ОТНОСНО:Промяна в статута на имоти-общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
I.

II.

Обявява имоти, публична общинска собственост за частна общинска
собственост, както следва:
1.Старо училище с.Тодювци
АОС №147/18.11.1997 г.
2.Училище с.Каменари
АОС №193/27.07.1999 г.
Обявява за публична общинска собственост:
Хижи “Буковец”
АОС №146/29.10.1997 г.

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 промяна в Решение №88/13.12.2001 година на Общински
съвет.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. По същество текста на това решение,
което е взето от Общинския съвет на 13.13.2001 г. не се променя, но за да бъдем
изрядни
трябва да го променим
в правните основания, произлезли от
изискванията на Инструкция №36, заменила старата Инструкция №33.
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От залата излезе общинският съветник д-р Нина Титева. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение на :
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 29.01.2002
г. от 17.00 часа предложението за промяна в Решение №88/13.12.2001 година на
Общински съвет, като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за промяна в Решение №88/13.12.2001 година на
Общински съвет:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №4/31.01.2002г.
ОТНОСНО:Промяна в Решение №88 от 13.12.2001 г. на Общински
съвет-Елена
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.9 от Инструкция №36 на Министерството на
земеделието и горите за условията и реда за ползването на дървесина от горите
чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател и във връзка с чл.80,
ал.10 от Правилника за прилагане закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.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.
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 отписване от активите на “Буковец” ЕООД на апартамент в
гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37.
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инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. От управителя на “Буковец” ЕООД
постъпи искане за двата апартамента, които в момента са в капитала на
дружеството, като единият от тях да бъде отписан от активите му и премине в
общинския жилищен фонд. Ще бъде предоставен за продажба на правоимащ
гражданин, работил по отмененото ПМС №70/1980 година.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение на :
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
30.01.2002 г.от 14.00 часа предложението за отписване от активите на “Буковец”
ЕООД на апартамент, намиращ се в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37, като го
подкрепя.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за отписване от активите на “Буковец” ЕООД на
апартамент в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №5/31.01.2002г.
ОТНОСНО:Отписване от активите
на “Буковец”
апартамент в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37

ЕООД

на

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски дружества
/ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, във връзка с чл.42, ал.1 и 2 и чл.47 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Изважда от активите на “Буковец” ЕООД гр.Елена апартамент, намиращ
се в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37, вх.Б, ет.IV, ап.11 и го включва в жилищния
фонд на Община Елена, като го определя за продажба на правоимащи по Закона
за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно
спестовни влогове, изпълнили задълженията си по отмененото ПМС №70/1980 г.
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 откриване на процедура за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД.
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Дадена бе думата за становище по внесеното предложение на :
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
31.01.2002 г. от 14.00 часа предложението за откриване на процедура за
продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД,
като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
инж.Георги Аргиров – общински съветник. Въпрос към вносителя. Защо този
апартамент ще се продава, а не се даде на правоимащите.
В залата влезе общинският съветник д-р Нина Титева. В залата присъстват
15 общински съветника.
инж.Дилян Млъзев- кмет на общината. Първото предложение, направено от
управителя на “Буковец” е и двата апартамента да се отпишат от капитала на
дружеството и се предадат към жилищния фонд на общината. Управителят в
началото на годината внесе друго предложение, където предлага единият
апартамент да мине към жилищния фонд, а другия да бъде продаден на търг.
Дружеството дължи за повече от две години данък добавена стойност, където е
задължено да го внесе в републиканския бюджет. С продажбата на апартамента
ще се подобри финансовото състояние на дружеството, отделно, че общината
има задължения към него от несъбраната такса смет. Получава се един кръг, от
който трябва да се излезе, за да не се пристъпва към държавни вземания от
“Буковец”.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за откриване на процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №6/31.01.2002г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.1, т.9 и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в
търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
I.Общински съвет-Елена дава съгласие на “Буковец” ЕООД гр.Елена да
извърши продажба на следните дълготрайни материални активи, собственост на
дружеството:
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1.Апартамент, намиращ се на ул. “Крайбрежна” №37, вх.Б, ет.I, ап.2.
II.Възлага на управителя на “Буковец” ЕООД да извърши всички
необходими процедури по продажбата и сключи договора за покупко-продажба.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лалвска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за одобряване споразумение за сътрудничество между Община
Елена и Община Твърдица.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Правя това предложение след поредица
от разговори и разменена кореспонденция. По този повод проведохме среща с
Община Твърдица в Елена и се стигна до извода, че със съвместни действия ще
имаме по-голяма възможност за проектирането и изграждането на туристически
комплекс в района на връх Чумерна, където сме в съответствие по един от
приоритетите, а именно развитието на туризма, заложени в стратегиите и на
двете общини. Те имат бази на нашата територия и ние имаме на тяхната
територия. Това споразумение ще даде повече възможности за кандидатстване и
набиране на средства. Нашата добра идея е да се търси външно финансиране по
проекти чрез национални и международни програми и собствени средства,
доколкото е възможно, за да се изгради туристически комплекс. Вчера Твърдица
е приела споразумението.
Дадена бе думата за становище по внесеното предложение.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
29.01.2002г. предложението за одобряване споразумение за сътрудничество
между Община Елена и Община Твърдица, като го подкрепя.
Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да
направят предложение за трима общински съветници, които да бъдат включени
като представители в постоянната комисия по споразумението и работните
групи.
Иван Дренчев- общински съветник. Какво става с пътя за Буйновци.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. В момента не се
коментира пътя г-н Дренчев.
Иван Дренчев – общински съветник. Не се научих да говоря.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Предлагам Сашо
Топалов като председател на Туристическото дружество.
Сашо Топалов – общински съветник. Аз си правя самоотвод, защото Вие ме
предлагате.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Отнемам Ви думата за
неуважение към председателя на Общински съвет.
От залата излезе общинският съветник инж.Иван Генов. В залата
присъстват 14 общински съветника.
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Йордан Раднев- общински съветник. Предлагам Костадин Димитров
д-р Нина Титева- общински съветник.Предлагам г-н Йордан Минчев.
Хасан Хасанов- общински съветник. Предлагам Красимир Николов.
Красимир Николов–общински съветник. Запазвам си правото да работя в
комисия, касаеща селскостопанските въпроси.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Общинските съветници
могат да бъдат и двама, не е казано, че трябва да са трима, както е в
предложението.
д-р Нина Титева- общински съветник. Предлагам госпожа Брешкова.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за одобряване споразумение за сътрудничество между
Община Елена и Община Твърдица с предложените трима общински съветници
Йордан Минчев, Костадин Димитров и Марийка Брешкова, влизащи като
представители в постоянната комисия по споразумението и работните групи:
“ЗА”-14, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №7/31.01.2002г.
ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за сътрудничество между
Община Елена и Община Твърдица
На основание чл.21 (1), т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Одобрява приложения към предложението проект за споразумение за
сътрудничество между Община Елена и Община Твърдица;
2.Възлага на кмета на общината подписването на одобреното
споразумение;
3.Определя за представители на Община Елена в постоянната комисия по
споразумението и работните комисии:
• инж.Дилян Млъзев кмет на Община Елена;
• инж.Иван Маринов – зам.кмет на Община Елена;
• Анета Ламбурова – секретар на Община Елена;
• Стефан Гавраилов – директор “Специализирана администрация” в Община
Елена;
• арх.Красимир Попов – главен архитект към Община Елена
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•

Румяна Антонова – началник отдел “Общинска собственост и приватизация” в
Община Елена;
• инж.Димитрина Иванова – началник отдел “Селищно изграждане” в Община
Елена;
• Йордан Минчев - общински съветник
• Костадин Димитров – общински съветник
• Марийка Брешкова – общински съветник
За всеки конкретен случай представителят да се определя със заповед на
кмета на общината.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината, който запозна присъстващите с предложението за приемане
на Списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна
програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2002 г.
Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение на :
Симеон Кънчев – общински съветник. Подкрепям предложението, но не ми е ясно
в т.7.2 на приложение 4 за “Елена – Блъсковци” защо са записани броя на
жителите, които ще се възползват от подобряването на пътните условия са 7076
броя, като знаем колко хора живеят в Блъсковци.
Кмета на общината поиска г-жа Стойкова да даде отговор на въпроса.
инж.Анка Стойкова– главен инженер на общината. Няма грешка в точка 7.2. В
указанието е записано, че трябва да се посочи общия брой на жителите на двете
населени места, между които се намира предложения пътен участък.
Костадин Димитров – общински съветник. Може ли да се включи участъка Еленагробищата, тъй като пътя там е много разбит.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Не може поименно да се записва а е и
улица, където се залага в текущ ремонт. Засега исканите средства не са ни
отпускани, колкото са ни изпратили сме ги изразходвали, даже дължим около 20
хил.лева на дружествата. Правим предложението, но колко ще ни отпуснат не се
знае.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за приемане на Списък-предложение за включване на
обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна
мрежа през 2002 г.:
“ЗА” –14, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №8/31.01.2002г.
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ОТНОСНО: Приемане на Списък-предложение за включване на
обекти в Националната годишна програма за финансиране на
общинската пътна мрежа през 2002 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и писмо № 91-00-2004/28.12.2001 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с подготовката на
Националната програма за финансиране на общинската пътна мрежа (НГП-2002),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Приема Списъка-предложение за включване на обекти от общинската
пътна мрежа на територията на Община Елена в Националната програма за 2002
г., съгласно приложението.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Има постъпило писмено
питане от общинския съветник Йордан Минчев към кмета на общината, където
отговора ще бъде даден писмено на следващото заседание на Общински съвет.
Същото важи и за питането на Иван Дренчев относно пътя Елена-Буйновци.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Д.Лаловска/

Изготвил протокола
Технически сътрудник:
/Б.Лазарова/

