
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 

 
№ 5 

 
Днес 19.04.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието 
участие взеха 10 общински съветника, кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
зам.кмета  инж. Иван Маринов, секретаря на общината Анета Ламбурова,  Румяна 
Антонова – началник отдел “Общинска собственост и приватизация ”, Мария 
Симеонова – главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Звездомир 
Брешков – ст.инспектор “Промишленост и транспортно обслужване”, Веселка 
Николова – ръководител на Общинската служба за социално подпомагане, Марина 
Иванова-гл.счетоводител Общинска служба за социално подпомагане, инж.Илия 
Брунков – управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД, инж.Петър Петров – 
управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД, Боряна Минчева- предложена за 
управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД и Ширин Хашимова – кмет на 
с.Майско. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 10 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 изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за 
утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие 
с ПМС №22 от 2002 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно промяна на бюджета за 2002 г.    

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно определяне цена на жилище общинска собственост. 

Вн.: Зам.кмета на общината 
4.Предложение относно допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-

Елена за утвърждаване промяна в разписанието на  автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Елена-Средни колиби. 

Вн.:Зам.кмета на общината 
 5.Предложение относно допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-
Елена за утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Константин-Елена. 

Вн.:Зам.кмета на общината 
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6.Предложение относно определяне управител на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД. 

      Вн.:Кмета на общината 
7.Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД. 
Вн.: Кмета на общината 

8.Предложение относно Решение №17/07.03.2002 г. – процедура за 
приватизация на ДМА, собственост на “Буковец” ЕООД. 

Вн.: Кмета на общината 
 Председателят на Общински съвет даде думата за мнения по внесеният 
Проект за дневен ред. 
 Председателят на Общински съвет  даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Като вносител за двете предложения за 
промяна бюджета на Община Елена за 2002 г. и изменение на Решение №19 от 
07.03.2002 г. предлагам т.2 от Проекта за дневен ред да бъде точка 1, като 
мотивите ми са във връзка с промяната числеността на персонала в Общинската 
служба за социално подпомагане, за да бъде отразено в бюджета. 
 Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха. В залата 
присъстват 10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване т.2 от Проекта за 
дневен ред да стане т.1: 
 “ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен 
ред с гласуваното предложение за изменение: 
 “ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  : 
1.Предложение относно промяна на бюджета за 2002 г.    

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за 

утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие 
с ПМС №22 от 2002 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно определяне цена на жилище общинска собственост. 

Вн.: Зам.кмета на общината 
4.Предложение относно допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-

Елена за утвърждаване промяна в разписанието на  автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Елена-Средни колиби. 

Вн.:Зам.кмета на общината 
 5.Предложение относно допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-
Елена за утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Константин-Елена. 

Вн.:Зам.кмета на общината 
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6.Предложение относно определяне управител на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД. 

      Вн.:Кмета на общината 
7.Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД. 
Вн.: Кмета на общината 

8.Предложение относно Решение №17/07.03.2002 г. – процедура за 
приватизация на ДМА, собственост на “Буковец” ЕООД. 

Вн.: Кмета на общината 
 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 промяна на бюджета за 2002 г. 
 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Най-дискусионният въпрос в 
предложението за промяна на бюджета е за щатните бройки в Общинската служба 
за социално подпомагане. До сега тя е работила с 58 бройки. В началото на 
м.февруари дойде писмо от Министерството на труда и социалната политика, с 
което ни уведоми, че утвърдената численост за нашата община в ОССП е 53 
бройки, като въз основа на тази численост бе разработен и бюджета за 2002 г. 
След това в деня на приемане на бюджета дойде съвместно писмо на 
Националната служба за социално подпомагане и на Федерацията на 
независимите синдикати от държавното управление и организации реално заетите 
щатни бройки да бъдат запазени. До сега при планова численост от 59 бройки 
реално бяха заети 58. Ръководителят на Общинската служба за социално 
подпомагане направи предложение едната бройка, която не е заета да бъде 
съкратена. Общината ще отправи искане до Министерството за осигуряването на 
необходимите средства за заплати и осигурителни вноски за запазване на реално 
заетата щатна численост. Ако имате въпроси можете да ги отправяте. Тук е 
ръководителя  и главния счетоводител на Общинската служба за социално 
подпомагане. Правим и други промени в бюджета за 2002 г. и Вие сигурно сте се 
запознали с тях, където мотивите за това са описани подробно в направеното 
предложение. 
 Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Иван Бояджиев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. /от 
заседанието отсъстват председателя и секретаря на комисията/. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 14.00 часа 
предложението за промяна на бюджета за 2002 г., като го подкрепя единодушно. 
Йордан Минчев- общински съветник. Не може ли незаетата щатна бройка да бъде 
запазена. 
Веселка Николова- ръководител на Общинската служба за социално подпомагане. 
Мисля, че не, тъй като в писмото пише, че трябва да се запазят реално заетите 
щатни бройки, които са 58. На практика има съкращение в незаетите бройки. 
 Други мнение по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 10 общински съветника. 
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 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за промяна на бюджета за 2002 г.: 
 “ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е №21/19.04.2002 г. 
ОТНОСНО: Промяна на бюджета за 2002 г. 
На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските 

бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И : 

1.Променя бюджета на Община Елена за 2002 г., както следва: 
1.1.По приходите  4114685 лв., разпределен по параграфи съгласно Приложение 
№ 1. 
В това число: 
1.1.1.собствени приходи        -   931078 лв. 
в т.ч. данъчни                       -   496230 лв. 
         неданъчни                   -   434848 лв. 
1.1.2.Взаимоотношения с републиканския бюджет 2902400 лв. 
в т.ч. обща субсидия от РБ    -  1776500 лв. 
         целева за соц.помощи  -   605900 лв. 
         целева за кап.разходи  -   520000 лв. 
1.1.3.Преходен остатък          -    10845 лв. 
1.1.4.Трансфери от и за бюджетни и извънбюджетни сметки   -  270362 лв. 
1.2.По разходите  4114685 лв. 
1.2.1.Разпределение по функции съгласно Приложение № 2. 
2.Променя числеността на персонала от 440 щатни бройки в т.ч.на ОССП 53 щатни 
бройки на 445 щатни бройки, в т.ч. на ОССП  58 щатни бройки. 
  

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 за изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за утвърждаване на 
средната месечна брутна работна заплата и средствата за работна заплата за 
работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие с ПМС №22 от 
2002 г. 

Председателят на Общински съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Тъй като приехме промяната на бюджета 
за 2002 г. на общината би следвало да се направи изменение на Решение №19 от 
07.03.2002 г. във връзка с промяната на щатните бройки в Общинската служба за 
социално подпомагане от 53 на 58 броя. Разчетите за работна заплата по 
функции, дейности за Служби за социално подпомагане, Общинска служба за 
социално подпомагане, Дома в с.Илаков рът и Домашния социален патронаж са 
направени по предложение на Общинската служба за социално подпомагане. 
 Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Иван Бояджиев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
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14.00 часа предложението за изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за 
утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие 
с ПМС №22 от 2002 г., като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за 
утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и средствата за 
работна заплата за работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие 
с ПМС №22 от 2002 г. : 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №22/19.04.2002 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за 
утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и 
средствата за работна  заплата  за работещите в Служби за 
социално подпомагане в съответствие с ПМС № 22 от 2002 г. 
На основание  чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ПМС №22 от 2002 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
Р  Е  Ш  И  : 

1.Изменя т.3 от Решение № 19 / 07.03.2002 г.както следва: 
Било 

№ Функция, дейност Средна месечна 
брутна РЗ от 
01.01.2002 г. 

Средства за 
РЗ в лева 

3. Служби за социално подпомагане 180,96 117968
3.1. ОССП 238,60 Х
3.2. ДДМУИ с.Ил.рът 169,00 х
3.3. ДСП 158,02 х

 

Става 

№ Функция, дейност Средна месечна 
брутна РЗ от 
01.01.2002 г. 

Средства за 
РЗ в лева 

3. Служби за социално подпомагатне 180,96 129098
3.1. ОССП 229.88 х
3.2. ДДМУИ  с. Ил. Рът 172,20 х
3.3. ДСП 158,04 х
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
заместник кмета на общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с 
предложението за определяне цена на жилище общинска собственост. 
 Председателят на Общински съвет даде думата на : 
инж.Иван Маринов – зам.кмет на общината. Ако си спомняте в началото на 
годината с Решение на Общински съвет това жилище беше отписано от активите 
на “Буковец” ЕООД и премина в жилищния фонд на Община Елена, по искане на 
управителя на дружеството, като го определихме за продажба на правоимащи по 
ЗУЖВГМЖСВ, изпълнили задълженията си по отмененото ПМС №70/1980 година. 
Местната комисия по чл.8, където съм председател, на свое заседание определи 
Иван Христов Иванов, който в момента е и наемател на това жилище. За 
пояснение съгласно Закона за счетоводството това е сделка, която се облага с 
ДДС. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване  на становище 
на: 
Иван Бояджиев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
14.00 часа предложението за определяне цена на жилище общинска собственост, 
като го подкрепя единодушно. 
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
16.00 часа предложението за определяне цена на жилище общинска собственост, 
като го подкрепя единодушно. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения по 
внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за определяне цена на жилище общинска собственост: 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №23/19.04.2002 г. 

ОТНОСНО: Определяне цена на жилище общинска собственост  
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.47, ал.2 от ЗОС и 

чл. 23 от ППЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р  Е  Ш  И  : 

1. Определя цена на апартамент № 11, вх.Б, ет.4 в жилищния блок на ул. 
“Крайбрежна” № 37 в гр.Елена, определен за продажба на Иван Христов Иванов 
от гр.Елена, правоимащ по ЗУЖВГМЖСВ изпълнил задълженията си по отмененото 
70-то ПМС от 1980 г., в размер на 1 202,00 лева без ДДС. 

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

заместник кмета на общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с 
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предложението за допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на Общински съвет-
Елена за утвърждаване промяна в разписанието на  автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Елена-Средни колиби. 

Председателят на Общински съвет даде думата на : 
инж.Иван Маринов – зам.кмет на общината. Предисторията на това предложение 
е доста дълга, с което сме се заели още от ноември месец миналата година. С 
приемането на Наредба №2 на Министерството на транспорта и съобщенията от 
15 март 2002 г. се дава по-голяма свобода и може да се прави промяна в 
разписанието на линия от Общинската транспортна схема, което може да се 
утвърди с решение на Общинския съвет. Маршрутното разписание ще се 
изпълнява в учебен период. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на: 
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
16.00 часа предложението за допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на 
Общински съвет-Елена за утвърждаване промяна в разписанието на  автобусната 
линия от Общинската транспортна схема по направление Елена-Средни колиби, 
като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за изказване на мнение на : 
Иван Бояджиев – общински съветник. При долната линия автобуса ходи до 
Бадевци, а при горната не ходи. Няма ли там ученици. 
инж.Иван Маринов- зам.кмет на общината. Не няма там ученици, затова не е 
включено Бадевци. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват 
10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на 
Общински съвет-Елена за утвърждаване промяна в разписанието на  автобусната 
линия от Общинската транспортна схема по направление Елена-Средни колиби : 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №24/19.04.2002 г. 
 

ОТНОСНО:Допълване на Решение № 65/31. 03. 2000г. на Общински 
съвет Елена за утвърждаване промяна в  разписанието на 
автобусната  линия от Общинската транспортна схема по 
направление Елена- Средни колиби  
На основание чл.21 ал.2. от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4  от Наредба №2 на МТС 

/2002 г.,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

Р  Е  Ш  И  : 
1.Утвърждава промяна в разписанието за движение на автобуса по линия 

Елена – Средни колиби, възложена с договор за изпълнение на “Елена 
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Автотранспорт” ЕООД към общинската транспортна схема /за учебен период/ по 
приложено маршрутно разписание в сила от 15. 09. 2001 г. 

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

заместник кмета на общината инж.Иванов Маринов, който запозна присъстващите 
с предложението за допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-Елена за 
утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от Общинската 
транспортна схема по направление Константин-Елена. 

Председателят на Общински съвет даде думата на : 
инж.Иван Маринов – зам.кмет на общината. В общината постъпи предложение от 
Хасан Хашимов, което бе разгледано на заседание на Комисията по транспорта, 
където аз съм председател. Включва се и Беброво. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за 
изказване на становище на: 
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
16.00 часа предложението за допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-
Елена за утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от 
Общинската транспортна схема по направление Константин-Елена, като го 
подкрепя единодушно. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС-Елена за утвърждаване промяна 
в разписанието на автобусната линия от Общинската транспортна схема по 
направление Константин-Елена: 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №25/19.04.2002 г. 
ОТНОСНО: Допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на Общински 
съвет Елена за утвърждаване промяна в разписанието на 
автобусната линия от Общинската транспортна схема по 
направление Константин –Елена 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба №2 за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси и леки автомобили от 15 март 2002 г. на 
Министерството на транспорта и съобщенията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 1. Утвърждава промяна в разписанието за движение на автобуса по линия 
Константин-Елена, възложена с договор за изпълнение на ЕТ “Рудановски – Хасан 
Хашимов” към общинската транспортна схема по приложено маршрутно 
разписание. 
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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 определяне управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД. 

Председателят на Общински съвет даде думата на : 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. В общината постъпи молба от инж.Петър 
Петров за това, да не му бъде подновяван договора за управление на “Общински 
имоти-Елена” ЕООД поради лични причини и аз не мога да не уважа неговото 
искане. Сключих с него анекс към договора до избирането на нов управител на 
дружеството от Общински съвет-Елена. Не мога да не спомена, че инж.Петров 
предприе редица мерки за подобряване състоянието на дружеството. Въпреки 
това дружеството продължава да отчита загуба, поради големия сграден фонд и 
нуждата от ремонт, отоплението на сградите е скъпо и т.н. В дружеството в 
момента има финансов одит и след като приключи ще имаме по-добър поглед за 
състоянието му. Считам, че “Общински имоти” има перспектива и достатъчно 
резерви за развитие като самостоятелно дружество. Тук са инж. Петър Петров и г-
жа Боряна Минчева, към които можете да задавате Вашите въпроси. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на : 
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен 
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 
год. от 17.00 часа предложението за определяне управител на “Общински имоти-
Елена” ЕООД, като го подкрепя единодушно. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнение на: 
Костадин Димитров – общински съветник. Моята идея е за в бъдеще да се дадат 
обектите под наем по някаква линия, като считам, че във финансово отношение 
общината ще бъде по-добре. Това е въпрос на обсъждане. Това е мое мнение, но 
г-жа Минчева ще каже, като си влезе в длъжността. 
Йордан Раднев- Аз смятам, че новото ръководство ще реши какво да се прави. 
д-р Даниела Лаловска- председател на Общински съвет. Сега коментираме за 
управител на дружеството и Ви моля да вземете отношение по конкретното 
предложение. 
Красимир Николов-  общински съветник.  Доколкото  съм  имал  допирни  точки  с  
г-жа Минчева смятам, че тя има данни за управител, има повече потенциал и 
енергия в нея и предлагам да подкрепим предложението на г-н кмета. 
Марийка Брешкова – общински съветник. Мое мнение е, че г-н Петров каквото 
можа направи и подкрепям предложението за Боряна Минчева за управител на 
“Общински имоти”. Доколкото съм запозната тя направи приватизацията на 
“Интериор”. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват 
10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за  определяне управител на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД: 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №26/19.04.2002 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне управител на “Общински имоти – Елена” 
ЕООД 

 На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.7, ал.1, т.6 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  : 
  

1.Освобождава от длъжността “Управител” на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД инж. Петър Иванов Петров от гр.Елена с ЕГН 4605251409, избран с Решение 
№29/30.03.2001 г. на Общински съвет-Елена. 
 2.Определя Боряна Цветанова Минчева от гр.Елена, ул. “Васил Левски” 
№71 А, с ЕГН 5209057256 за управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД. 
 3.Възлага на кмета на общината да сключи със същата договор за 
управление на “Общински имоти-Елена” ЕООД – гр.Елена за срок от една година. 
  

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет 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 
“Елена Автотранспорт” ЕООД. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Това предложение е изградено на база 
предложение на управителя на “Елена Автотранспорт”. Вчера в комисията се 
установи, че е допусната техническа грешка при изготвянето на проекта за 
решение, като не е включено товарно полуремарке – 22 т. с ДК № ВТ АЕ 10-59. 
Като вносител правя корекция в предложението си и предлагам се запише като 
точка пет в проекта за решение - полуремарке – 22 т. с ДК № ВТ АЕ 10-59. Такова 
е предложението на управителя, като за допусната грешка поднасям своите 
извинения. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Иван Бояджиев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 г. от 
14.00 часа предложението за откриване на процедура за продажба на 
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД, 
като го подкрепя единодушно. 
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен 
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 18.04.2002 
г. от 17.00 часа предложението за откриване на процедура за продажба на 
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дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД, 
като го подкрепя единодушно. 

Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет- Елена подложи на гласуване 

предложението за откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД, с направената 
корекция в проекта за решение от кмета на общината за нова т.5 - Полуремарке – 
22 т. с ДК № ВТ АЕ 10-59 : 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 

 
 Р Е Ш Е Н И Е №27/19.04.2002 г. 

 
 ОТНОСНО:Откриване на процедура за продажба на дълготрайни 

материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” 
ЕООД 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.9 и чл.11, ал.1 от 

Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена 
върху капитала в търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И : 

І. Общински съвет-Елена дава съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД 
гр.Елена, да извърши продажба чрез търг на следните ДМА, собственост на 
дружеството:  

1.Товарен автомобил “Камаз” бордови с ДК № 83 24 ТВ. 
2.Товарен автомобил “Шкода Мадара” – влекач с ДК № 01 95. 
3.Товарен автомобил “Шкода Мадара”–влекач с ДК №17-41 ТВ 
4.Товарно ремарке – 8 т. бордово с ДК № ВТ АЕ 17 69. 

                     5.Товарно полуремарке – 22 т. с ДК № ВТ АЕ 10-59 
ІІ. Възлага на управителя на “Елена Автотранспорт” ЕООД да извърши 

всички необходими процедури по продажбата чрез търг на ДМА посочени в т.I и 
сключи договорите за покупко-продажба. 

 
ПО ОСМА 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 Решение №17/07.03.2002 г. – процедура за приватизация на 
ДМА, собственост на “Буковец” ЕООД. 

Председателят на Общински съвет разясни на присъстващите, че с 
приемането на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол е 
определен нов ред за неприключилите процедури за продажба на обособени 
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части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или 
общинско участие в капитала. 
 Председателят на Общински съвет даде думата на : 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Необходимо е да бъде спряна тази 
процедура за приватизация, тъй като сделките, които нямат определен купувач се 
извършват по новия закон, който влезе в сила от 19.03.2002 г. Ще бъде открита 
нова процедура за оранжерията, а същото важи и за автоспирка “Мийковци” от 
предложението на управителя на “Елена Автотранспорт”, като средствата  от 
приватизацията ще се внасят в специална сметка, а не както до сега в 
дружествата. Сделката ще се извършва от общината. Вчера в Постоянните 
комисии беше подробно обсъдено това предложение. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.В залата присъстват 
10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
Решение №17/07.03.2002 г. – процедура за приватизация на ДМА, собственост на 
“Буковец” ЕООД: 

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №28/19.04.2002 г. 

 
ОТНОСНО:Решение №17/07.03.2002г. процедура за приватизация на 
ДМА, собственост на “Буковец”ЕООД 

  
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.1 ал.2, т. 2 и параграф 17,  ал.1 

изречение последно от ЗПСК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И : 
1. Отменя Решение № 17/07.03.2002 г. на Общински съвет Елена. 

 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 

Даниела Лаловска закри заседанието в 15.00 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/ 


