
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 

 
№ 4 

 
Днес 29.03.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието 
участие взеха 13 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 ”, Мария 
Симеонова – главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Фейзула 
Мехмедов–кмет на с.Константин 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри заседанието. 
При откриване на заседанието в залата присъстват 13 общински съветника.  

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите  с Проекта за 
дневен ред. 

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

  
1.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 

участие на Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване 
дяловото участие на общината. 

Вн.:Кмета на общината  
 
 Председателят на Общински съвет даде думата за мнения по внесения 
Проект за дневен ред. 
Красимир Николов – общински съветник. Предлагам в Дневния ред да бъде 
включено едно питане. Искам да задам питане към г-н кмета за ЦДГ “Ана Брадел”. 
Спират ме хора и ми задават въпроса какво е бъдещето на тази сграда. 
д-р Даниела Лаловска – председател на ОбС.  Господин кмета не разполага с това 
питане, тъй като го внесохте в Общински съвет в писмен вид днес преди 
заседанието. Трябва да влезе като точка питане в Проекта за дневен ред, за да 
може да Ви отговори. Приемам го като процедура да има точка питане в Проекта 
за дневен ред. 

Други предложения по Проекта за дневен ред не постъпиха. В залата 
присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.2 в Проекта 
за дневен ред да бъде включена  точка 2. Питане: 

 
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване внесеният Проект за дневен ред с гласуваната нова т.2. Питане : 

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

 
Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д : 

 
1.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 

участие на Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване 
дяловото участие на общината. 

Вн.:Кмета на общината  
2.Питане. 
 
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 даване съгласие на Общински съвет – Елена за участие на 
Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване дяловото 
участие на общината. 

Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината по 

негово искане: 
инж.Дилян Млъзев. Уважаеми дами и господа общински съветници. Искам да кажа 
само няколко думи във връзка с това предложение. Миналата година общината 
участва в проекта с 10 процента от общо 440 000 лв. Тази година общините ще 
участват с 50 процента, като ние поехме ангажимента при подписването на 
меморандума за разбирателство да приведем  55 хил.лева. След като сме 
подписали меморандума не означава, че автоматично ще бъдем включени в 
проекта за тази година. Ако не бъдем включени финансовият ни принос от 55 
хил.лева ще бъде върнат не по-късно от две седмици след решението на 
Националния управителен съвет. За дела на общината ще използваме средства от 
резервния бюджетен кредит и от дейност 898 Други дейности по икономиката. 
Смятам, че не е необходимо да Ви убеждавам за ползата от проекта “Красива 
България” за нас. Съществуват и други възможности за осигуряване на средства по 
проекта. Проекта е доста популярен и не е желателно да излизаме от него, при 
положение, че вече сме участвали в предишния етап. На заседание на местния 
управителен съвет се набелязаха около десет обекта, общинска и държавна 
собственост, като на първо място е включена сградата на РПУ, която е в много 
лошо състояние на фона на сградите на ДСК и Пощата, претърпели ремонт. 
Сградата на Профсъюзния дом също сме я заложили. Фасадата е в окаяно 
състояние,включили сме кубето и камбанарията на църквата “Успение Пресвета 
Богородица” в Музейния комплекс, освежаване фасадата и покрива на Червения 
кръст или Калевата къща както се казва. Възнамеряваме и ни се иска да излезем 
извън Елена, включили сме ЦДГ “Радост”, къщата на д-р Момчилов, консервиране 
основи на Начално училище. Тази година няма да е толкова мащабно 
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освежаването на сгради, както беше миналата година. От миналата година са 
останали средства за още един обект, които имаме да използваме. Не трябва да 
пренебрегваме и  гражданската инициатива, където 1/3 от средствата са от 
държавата, 1/3 са от собственика и право на безлихвен кредит. Обектите, които са 
заявени са около девет на територията на общината. Още много  има какво да се 
говори по проекта, но аз Ви предлагам да подкрепите проекта за решение на  
внесеното предложение. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за 
становище на: 
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 28.03.2002 г. от 
14.00 часа предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
участие на Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване 
дяловото участие на общината, като го подкрепя единодушно. 
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 27.03.2002 г. от 
16.30 часа предложението за  даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
участие на Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване 
дяловото участие на общината, като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение на: 
Йордан Минчев – общински съветник. Да се включи за ремонт и камбанарията на 
долната църква “Свето Рождество Богородично””. 
Симеон Кънчев – Да търсим помощ от Митрополията, или духовната Епархия, да 
не объркам терминологията, да има и тяхно участие. Подкрепям предложението за 
освежаването на църквите но мисля, че и те трябва да се ангажират. Г-н кмета ме 
разбра. 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Разбрах Ви правилно. Тези средства, които 
се осигуряват от Министерството и общината са фиксирани. Ако собственика реши 
да подпомогне със средства, то те влизат като принос в банкова сметка и по този 
начин се увеличава общия бюджет на общината. Имаме някаква договореност с 
РПУ за процентно съучастие в рамките на осем, девет хиляди лева, тъй като 
сградата е сто процента държавна и съответно ако МВР си даде  разрешението. Не 
ние трябва да търсим Светия Синод а те трябва да изразят желание за финансово 
подпомагане. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват 
13 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за  даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
участие на Община Елена в Проект “Красива България”–2002 г. и осигуряване 
дяловото участие на общината: 
  

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №20/29.03.2002 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена за участие 
на Община Елена в Проект “Красива България” – 2002 г. и 
осигуряване дяловото участие на общината. 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за включване на Община Елена в Проект “Красива 

България” – 2002 година с дялово участие в размер на 55000 лв. 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
общинския съветник Красимир Николов, който запозна присъстващите със своето 
питане относно сградата на ЦДГ “Ана Брадел” в гр. Елена, който изрази желание 
отговора от кмета  на общината да му бъде даден в писмен вид. 

Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане: 
инж.Дилян Млъзев – Разбира се, че ще Ви дам писмен отговор , но сега мога да Ви 
кажа съвсем накратко. Интерес към тази сграда е проявяван, извършван е оглед с 
цел преустройство на сградата за клиника за урологично болни. Не сме 
коментирали продажба на сградата. В Общинска администрация е обсъждан този 
въпрос. Детската градина е относително отдалечена и на гражданите, които 
живеят в противоположна на нея посока не им е удобно  транспортирането на 
децата. Финансов е проблема, за да не функционира сградата, но ще се търсят 
варианти за нея. Предстои и промяна в структурата на детските заведения. Ще се 
огледа въпроса и ще се даде становище в Общинският съвет. 
 Други мнения не постъпиха. 
 След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 14,40 часа. 
 Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра, по един за  Областна 
администрация-Велико Търново, Общински съвет-Елена и Районна прокуратура 
гр.Елена. 

 
 
 
 

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

 
 
 
Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

    /Б.Лазарова/ 


