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
№8
Днес 16.08.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на
заседанието участие взеха 14 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”, Фейзула Мехмедов-кмет на с.Константин, Марин Маринов –кметски
наместник с.Костел, Никола Николов-кметски наместник с.Палици, инж.Илия
Брунков – управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД, д-р Георги Парчевуправител на "Областен диспансер за психични заболявания със стационарВ.Търново” ЕООД и Николай Минчев-председател на Поземлена комисия
гр.Елена.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри
заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 12 общински
съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за
дневен ред.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно информация
бюджета за първото шестмесечие на 2002 г.

за текущото

изпълнение

на

Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно утвърждаване на средни месечни брутни
работни заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до
31.12.2002 г. за работещите в бюджетните организации и дейности,
финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС №22 от 2002 г.,
изменено с ПМС №138/05.07.2002 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху имот-частна общинска собственост на “Областен диспансер
за психични заболявания със стационар-В.Търново” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно приемане на оценка за продажба на обектчастна общинска собственост по реда на ЗОС.
Вн.:Кмета на общината
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5.Предложение относно приемане на приватизационни оценки, правни
анализи и условия за провеждане на търг за обособени части от общински
дружества: 1.”Оранжерия”-собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена;2.
Автоспирка с.Мийковци-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и
3. Бивша таксиметрова служба- част от Автогара Елена-собственост на “Елена
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно откриване процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори от
общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци за задоволяване нуждите на населението
от дърва за огрев през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
8.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд в землището на с.Бадевци, предоставени за
стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за одобряване на имоти за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общинския поземлен
фонд.
Вн.:Кмета на общината
10.Предложение относно даване съгласие за участие на Община Елена в
проект “Референдум”-пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”.
Вн.:Кмета на общината
11.Изразяване на мотивирано мнение, поискано от канцеларията на
Президента на РБ с писмо № 94-00/4474 от 22.05.2002 г., във връзка с молба
от Иван Стойков Иванов-съдружник в СД “Тони-1” гр.Елена относно
опрощаване на данъчно задължение на фирмата.
Вн.:ПК “ЗОР”
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
мнения по внесения Проект за дневен ред.
Петър Ваков-общински съветник. По трета точка от Проекта за дневен ред
призовавам кмета да си оттегли предложението. Де факто ние правим подарък
на някой извън общината. Да спрем да подаряваме имоти. Не са нито на кмета,
нито на някой друг а са на общината. Кмета да го оттегли, ако не да отпадне
от Проекта за дневен ред това предложение.
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината по
негово искане:
инж.Дилян Млъзев. Въпросът беше разгледан на предишното заседание на
Общински съвет. Тогава Вие решихте да се свика Общо събрание. Проведено
бе събранието с населението и аз бях длъжен да внеса резултата от него. Ако
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Вие предлагате да отпадне предложението за разглеждане на днешното
заседание, но аз не поддържам това мнение.
Други мнение по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на Петър Ваков за отпадане разглеждането на т.3 от Проекта за дневен ред
относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот-частна
общинска собственост на “Областен диспансер за психични заболявания със
стационар-В.Търново” ЕООД :
“ЗА” –1, “ПРОТИВ”-7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-4. Не се приема
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложения Проект за дневен ред:
“ЗА”11, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно информация
бюджета за първото шестмесечие на 2002 г.

за текущото

изпълнение

на

Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно утвърждаване на средни месечни брутни
работни заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до
31.12.2002 г. за работещите в бюджетните организации и дейности,
финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС №22 от 2002 г.,
изменено с ПМС №138/05.07.2002 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху имот-частна общинска собственост на “Областен диспансер
за психични заболявания със стационар-В.Търново” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно приемане на оценка за продажба на обектчастна общинска собственост по реда на ЗОС.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно приемане на приватизационни оценки, правни
анализи и условия за провеждане на търг за обособени части от общински
дружества: 1.”Оранжерия”-собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена;2.
Автоспирка с.Мийковци-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и
3. Бивша таксиметрова служба- част от Автогара Елена-собственост на “Елена
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно откриване процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
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7.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори от
общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци за задоволяване нуждите на населението
от дърва за огрев през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
8.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд в землището на с.Бадевци, предоставени за
стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за одобряване на имоти за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общинския поземлен
фонд.
Вн.:Кмета на общината
10.Предложение относно даване съгласие за участие на Община Елена в
проект “Референдум”-пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”.
Вн.:Кмета на общината
11.Изразяване на мотивирано мнение, поискано от канцеларията на
Президента на РБ с писмо № 94-00/4474 от 22.05.2002 г., във връзка с молба
от Иван Стойков Иванов-съдружник в СД “Тони-1” гр.Елена относно
опрощаване на данъчно задължение на фирмата.
Вн.:ПК “ЗОР”
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
информацията за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на
2002 г.
В залата влезе общинският съветник Хасан Хасанов. В залата присъстват
13 общински съветника.
След зачитане на информацията и проекта за решение на внесеното
предложение кмета на общината инж.Дилян Млъзев съобщи, че справките,
които са приложени към внесеното предложение са обективни. Призова
общинските съветници да му дадат съгласието си по т.2 от проекта за решение
за разплащане задълженията по сметосъбирането и сметоизвозването към
общинското дружество “Буковец” ЕООД. На зададените въпроси по внесената
информация за текущото изпълнение на бюджета инж.Дилян Млъзев прояви
готовност да отговаря.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. от 14.00 часа информацията за текущото изпълнение на бюджета
за първото шестмесечие на 2002 г., като я подкрепи с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев - председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”.Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
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15.08.2002 г. от 16.00 часа информацията за текущото изпълнение на бюджета
за първото шестмесечие на 2002 г., като я подкрепи с 4 гласа “за”.
След представените становища от Постоянните комисии председателят
на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнения
по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесената
информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на
2002 г. :
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
следното

взема

Р Е Ш Е Н И Е №43/16.08.2002 г.
Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета за
първото шестмесечие на 2002 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25 от Закона за общинските
бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема информацията за изпълнение на бюджета за първото
шестмесечие на 2002 г., както следва:
- за приходите по Приложение № 1;
- за разходите по Приложение № 2;
- за капиталовите разходи по Приложение № 3;
- за неразплатените разходи по Приложение № 4.
2. Дава съгласие на кмета на общината да разплаща задълженията,
произлизащи от услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на
депото за ТБО и чистота на териториите за обществено ползване над
събраните такси за битови отпадъци до размера на стойността на реално
извършените услуги, като превишението не надхвърля по 1/12 част от размера
на план-сметката по чл. 66 (1) от ЗМДТ за всеки изминал календарен месец от
началото на годината с натрупване.
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 утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати от
01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до 31.12.2002 г. за
работещите в бюджетните организации и дейности, финансирани от общинския
бюджет в съответствие с ПМС №22 от 2002 г., изменено с ПМС
№138/05.07.2002 г. Инж.Дилян Млъзев разясни,че с § 2 на ПМС 138 от
05.07.2002 г. се изменят приложения към чл.1 на ПМС №22/2002 г. за
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работната заплата в бюджетните организации и дейности, поради което се
налага внасянето на предложението за разглеждане в Общински съвет.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
инж.Иван Генов – председател на Постоянната комисия “Икономическо
развитие”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението за утвърждаване на средни месечни брутни
работни заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до
31.12.2002 г. за работещите в бюджетните организации и дейности,
финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС №22 от 2002 г.,
изменено с ПМС №138/05.07.2002 г., като го подкрепя с 4 гласа “за”.
След представеното становище на Постоянната комисия “Икономическо
развитие” председателят на Общински съвет даде думата за изказване на
мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за утвърждаване на средни месечни брутни работни
заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до
31.12.2002 г. за работещите в бюджетните организации и дейности,
финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС №22 от 2002 г.,
изменено с ПМС №138/05.07.2002 г. :
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №44/16.08.2002 г.
Относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни
заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от
01.07. до 31.12.2002 г. за работещите в бюджетните
организации и дейности, финансирани от общинския бюджет в
съответствие с ПМС № 22 от 2002 г., изменено с ПМС № 138 /
05.07.2002 г.
На основание чл.21, ал.1, т.т. 2 и 5 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3; т.16 от
Забележките към Приложение №4 към чл.1, ал.1, т.4 от ПМС № 22, изменено с
ПМС № 138 от 2002 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Определя основната месечна работна заплата на кмета на общината,
кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 1 юли 2002 г., както
следва:
№

Кмет, кметски наместник
1.
2.
3.
4.
5.

Кмет на община
Кмет на кметство с.Беброво
Кмет на кметство с.Майско
Кмет на кметство с.Константин
Кметски наместник с.Буйновци

Основна месечна РЗ
До 30.06.02
От 01.07.02
651
683
279
293
307
322
307
322
232
243
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кметски наместник с.Дрента
Кметски наместник с.Ил.рът
Кметски наместник с.Каменари
Кметски наместник с.Костел
Кметски наместник с.Марян
Кметски наместник с.Мийковци
Кметски наместник с.Палици
Кметски наместник с.Руховци
Кметски наместник с.Средни колиби
Кметски наместник с.Тодювци
Кметски наместник с.Чакали
Кметски наместник с.Яковци

222
222
232
222
222
222
222
222
222
222
222
232

233
233
243
233
233
233
233
233
233
233
233
243

Допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа да
се определя съгласно Наредбата за допълнителни и други трудови
възнаграждения – по 0,6 на сто за всяка година трудов стаж и в процент към
основната работна заплата.
2. Утвърждава средната месечна брутна работна заплата на едно лице
на работещите в общинска администрация и звената към нея от 1 юли 2002 г. и
средствата за работна заплата от 01.07. до 31.12.2002 г. както следва:
№

Функция, дейност

1.
2.
3.

Общинска администрация
БКС
Поземлена комисия

Численост /бр/

Средна месечна брутна
РЗ
До 30.06.
От 01.07.
2002 г.
2002 г.
56,0
285,07
299,32
6,5
206,77
217,11
6,0
290,67
305,20

Средства за
РЗ от
01.07.до
31.12.02 г
100572
8467
10987

3.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице по
дейности и заведения в рамките на определените от отраслевите министерства
и диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 1
юли 2002 г. и средствата за работна заплата от 01.07. до 31.12.2002 г. както
следва:
№

1.
1.1.
1.2.

Функция, дейност

Образование
В т.ч.педагогически п-л
непедагогически п-л
Общообразователни у-ща
В т.ч. педагогически п-л
непедагогически п-л
Целодн.детски градини
В т.ч. педагогически п-л
непедагогически п-л

Численост
/бр./
До
30.06.
209
149
60
151,5
122,0
29,5
46
23
23

От
01.07.
203
145
58
150,5
121,0
29,5
41,0
20,0
21,0

Ср.мес.брутна РЗ
До
30.06.
225,06
256,00
148,20
230,61
253,82
134,60
206,54
268,30
144,78

От
01.07.
235,84
268,10
155,19
241,55
266,10
140,90
215,05
281,30
151,90

Средства
за РЗ от
1.07.до
31.12.02
287253
х
х
218120
х
х
52904
х
х
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1.3
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Общежития
В т.ч.педагогически п-л
непедагогически п-л
Други дейности за децата
В т.ч.педагогически п-л
непедагогически п-л
Други д-ти по образование
В т.ч.непедагогически п-л
Здравеопазване
МБАЛ “д-р Д.Моллов”
Детска ясла
Др.д-ти по здравеопазване
Служби за соц. подпом.
ОССП
ДДМУИ с.Илаков рът
ДСП
Култура
Библиотеки
Музей
Други дейности по култура

2,5
1,5
1,0
3,0
2,5
0,5
6,0
6,0
96,5
81,0
11,5
4,0
58
12
33
13
13
3
6
4

2,5
1,5
1,0
3,0
2,5
0,5
6,0
6,0
96,5
81,0
11,5
4,0
58
12
33
13
13
3
6
4

213,18
273,30
123,00
220,00
238,80
126,00
234,40
234,40
191,00
202,23
155,13
153,04
180,96
229,88
172,20
158,04
182,00
172,00
189,00
179,00

219,60
280,00
129,00
232,30
252,00
134,00
243,10
243,10
200,51
207,98
162,89
160,69
190,01
241,37
180,81
165,94
191,00
181,00
198,00
188,00

3295
х
х
4182
х
х
8752
х
х
101078
11239
3857
66120
17376
35802
12942
14898
3258
7128
4512

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 за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
имот-частна общинска собственост на “Областен диспансер за психични
заболявания със стационар-В.Търново” ЕООД.
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. Бях длъжен по Решение №40 от 10.07.2002 г. на Общински съвет да
свикам Общо събрание. Издадох заповед №РД-02-05-58 от 22.07.2002 г. за
свикване на Общото събрание в с.Средни колиби. То бе проведено на
05.08.2002 г., на което присъстваха д-р Парчев- управителя на “Областен
диспансер за психични заболявания със стационар –В.Търново” и юриста на
диспансера, които представиха концепцията си за използването и
стопанисването на сградата на бившия Здравен дом. Прилагам към
предложението копие от протокола от проведеното Общо събрание.
Присъстваха 38 човека, от които 18 с право на глас. Поради липса на нужния
брой лица, имащи право на глас, съгласно законовите разпоредби събранието
започна с един час по-късно – в 19.00 часа, а не както беше обявено за 18.00
часа. Бяха зададени много въпроси и от хората които нямаха право на глас.
Участие в гласуването взеха 13 човека, от които с 12 гласа “за” и 1 “против” бе
прието предложението на Областен диспансер. Хората пожелаха да гласуват
поименно.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
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Йордан Раднев - председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението на кмета на общината за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост върху имот-частна общинска собственост
на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар-В.Търново”
ЕООД, при което не може да излезе със становище. Гласували по
предложението общо 4 члена от комисията – “за”-1, “против”-1, “въздържали
се”-2.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения
по внесеното предложение на :
Иван Дренчев – общински съветник. Протокола не е подписан от протоколчика
на събранието.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. По проекта за
решение имате думата.
Петър Ваков – общински съветник. В протокола е записано, че базата ще се
използва за рехабилитация на работници и служители на диспансера, а
предишното им искане е за профилактика и рехабилитация. Доколкото
разбирам те го искат за техните нужди. Правим им подарък и аз смятам, че
общинските съветници трябва да огледат предложението добре и тогава да
гласуват.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Общинският съвет се
е произнесъл на предишното заседание, че ще се попитат жителите на
с.Средни колиби чрез провеждане на Общо събрание.
Костадин Димитров-общински съветник. Да се обясни тук, понеже доста се
спекулира с това в града, още повече, че д-р Иванов постави някакъв въпрос
на предишното заседание. Има ли някаква молба от него, защото поне 50
човека са ме срещали и са ме питали по този въпрос. Хората казват, че сега ще
го дадем безвъзмездно, после могат да го продадат. Има хора, силни на
спекулациите и искам да се изясни тук, за да се знае.
д-р Даниела Лаловска- председател на Общински съвет. Има едно писмо, което
е пуснато вчера от д-р Иванов до кмета на общината с копие до Общински
съвет, че има възможност за закупуване на сградата. Кметът се е запознал
вчера след обяд с писмото след заседанието на ПК “Икономическо развитие”.
Вече в две поредни заседания има процедура по молбата на д-р Парчев. Има
писмо с изразен интерес за закупуване на сградата на бившия Здравен дом в
с.Средни колиби от д-р Иванов, но тече процедурата за безвъзмездното
предоставяне на сградата на Областен диспансер Велико Търново.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината по негово искане:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. С оригиналния протокол от Общото
събрание в с.Средни колиби ще Ви запознае секретаря на общината г-жа Анета
Ламбурова.
Анета Ламбурова – секретар на общината. Предоставям Ви оригиналния
протокол от проведеното Общо събрание в с.Средни колиби. Просто подписа
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на протоколчика е в края на листа, който не е излязъл при ксерокопирането на
протокола.
Общинските съветници нагледно се запознаха със съдържанието на
оригиналния протокол от Общото събрание, проведено на 05.08.2002 г. в
с.Средни колиби.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнение
на:
Петър Ваков-общински съветник. Когато е постъпило това писмо защо кмета не
се е срещнал с д-р Иванов.
д-р Даниела Лаловска –председател на Общински съвет. Имаме процедура по
молбата на Областен психодиспансер, която тече. Вие гласувахте на
предишното заседание да се проведе Общо събрание и да се иска мнението на
жителите на селото.
Председателят на Общински съвет даде думата на инж.Дилян Млъзев по
негово искане:
инж.Дилян Млъзев - кмет на общината. Първо искам да отговоря на г-н Ваков и
на г-н Димитров. Въпроса на г-н Дренчев се изясни с предоставянето на
оригиналния протокол за подписа на протоколчика от проведеното Общо
събрание. Аз присъствах на събранието там. Ние сме в една процедура по
молба от заинтересован орган, който е на бюджетна издръжка за безвъзмездно
прехвърляне на имота, който е частна общинска собственост. От три години,
откакто аз съм кмет не е проявяван интерес към тази сграда. Внасям
предложението за безвъзмездно прехвърляне на имота на Областен диспансер
за психични заболявания със стационар В.Търново за разглеждане на
предишната сесия и решаваме да се проведе Общо събрание със жителите на
с.Средни колиби. За населението за първи път се провежда такова допитване
по Закона за допитване до народа. Жителите на с.Средни колиби уважават
поканата и идват на събранието и искаме тяхното мнение. Имаме доста повече
хора, участвали на събранието, имащи право и нямащи право на глас. Имащи
право на глас са хората, които са с постоянен адрес. Задаваха се доста
въпроси, и ако сега Общински съвет отхвърли тяхното мнение и самия законов
механизъм се компрометира. Хората са изразили своето желание и това се
вижда от приложения протокол. Второ, полученото писмо от д-р Иванов.
Такова писмо наистина постъпи, но се съмнявам в коректността на това искане
и съжалявам, че говорим в негово отсъствие. Ако беше искрен за закупуването
на сградата можеше поне на самото общо събрание да запознае някои от
жителите там и евентуално хората там щяха да поставят въпроса. Хората
попитаха за работни места, за участието им в ремонта на сградата. Да
реагираме по друг начин, след като се е провело Общото събрание, където
хората сме ги попитали и те са си дали мнението за сградата е некоректно към
тях. След като са размножени материалите за сесията и раздадени пристига
едно писмо за закупуване на Здравния дом в с.Средни колиби. Добре, можете
да отхвърлите предложението, но за първи път се провежда на територията на
общината Общо събрание и хората трябва да повярват, че пряко участват в
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решаването на местни въпроси. По отношение на полученото писмо ще
отговоря на д-р Иванов по подобаващ начин.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска уведоми
присъстващите, че в залата присъства д-р Георги Парчев – управител на
“Областен диспансер за психични заболявания със стационар В.Търново” и
призова общинските съветници да му дадат възможността да отговори на
някои от възникналите въпроси.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнение
по внесеното предложение на:
д-р Нина Титева – общински съветник. По предложението – бих подкрепила
това предложение. Обосновката ми е, че до сега не е имало апетити към тази
сграда. Писмото на д-р Иванов за мен е тенденциозно. На територията на
общината имаме Дом за деца с умствени увреждания в с.Илаков рът. Имаме
дейности, които се заплащат. Предлагам в договора да се запише Областния
психодиспансер да поеме ангажимент за експертизната дейност на дома като
компенсация за сградата.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Аз смятам, че няма
да има никакви причини това да не стане.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнение
на:
Красимир Николов-общински съветник. На предишната сесия и на заседанието
на Постоянната комисия аз изразих мнение, че трябва да се направи допитване
до жителите на с.Средни колиби за Здравния дом там. Вчера на комисията се
въздържах да подкрепя сегашното предложение. Първо, това което е посочено
в първите материали от предишното заседание на Общински съвет и в
протокола от проведеното събрание с населението има известно разминаване.
В протокола от проведеното събрание с населението се посочва, че базата ще
се използва за рехабилитация на работници и служители на диспансера, а в
предишното предложение искането им беше за профилактика и
рехабилитация.
Става
въпрос
за
профилакториум
на
Областния
психодиспансер и нищо лошо няма в това, едно ръководство, което работи в
стресово състояние да има къде да почива. Никъде не се цитира, че е проявен
интерес за закупуване на сградата. Ние трябва да сме съпричастни като
Общински съвет. В протокола ми прави впечатление, че Общото събрание
предлага безвъзмездното прехвърляне на Здравния дом на Областния
диспансер, населението си дава съгласието. По кой документ то има право на
това. Предлагам на г-н кмета да видоизмени предложението си за
безвъзмездното прехвърляне на общинска собственост. Искам и неговият
авторитет деликатно да се запази. В частта си “безвъзмездно” нещо не
издържа предложението.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Не сте прочели
Закона за допитване до народа. Задаваме въпрос към жителите на с.Средни
колиби и те отговарят на този въпрос. Имахте възможност да се запознаете със
Закона за допитване до народа, със чл.35, ал.6 от Закона за общинската
собственост, които са на разположение в Общинския съвет. По всичките
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документи имахте достъп и възможност да ги проверите, тъй като са на
разположение на всички общинските съветници в Общинския съвет. Това е
процедурата.
Д-р Даниела Лаловска даде думата на:
Красимир Николов-общински съветник. Не оспорвам дали е редно или не. Г-н
Димитров сподели, че сме малък град и когато има едно жужене то трябва да
се тушира.
д-р Даниела Лаловска- председател на Общински съвет. Прочетете Закона за
допитване до народа. Ако го бяхте направили преди щяхте да разберете за
какво става въпрос а не да предлагате Общо събрание да се провежда в
с.Средни колиби.
Красимир Николов- общински съветник. Не трябва да търсим конкретни факти.
Председателят на Общински съвет даде думата на:
д-р Георги Парчев – управител на
“Областен диспансер за психични
заболявания със стационар –В.Търново” ЕООД. Благодаря Ви много че ми
давате тази възможност да взема думата. Разбирам добре Вашите вълнения и
недоумения. Искам съвсем накратко да кажа за мотива на предложението ни. В
програмата за развитие на диспансера е заложено разкриването на Център за
профилактика и рехабилитация. Става въпрос за хора, подложени на по-висока
степен на риск при условия на нервно-психическо и физическо напрежение, и
за преминалите вече това състояние и са с неврологични отклонения, каквито
са хората, посещаващи Вършец, Банкя, за този род хора става въпрос. За
служителите на диспансера. Във Велико Търново на сесията на Общинския
съвет д-р Тодорова ме попита- нима ние по-малко сме натоварени. Отговорих
и, че с нашата професия и ние имаме право да почиваме. Граждани от
областта, от Елена питат, от Присово от дома ли ще докарвате хора в Средни
колиби. Това не е вярно. За продаването- не можем да продаваме общинско
имущество, нямаме право. До дома в Илаков рът –няма никакви проблеми,
особено щом става въпрос за експертизна дейност. За работните места в
Средни колиби- минимум 3 работни места ще има. Ремонта на сградата ще се
финансира за сметка на определения бюджет на диспансера, от дарения.
Евентуално това, което желаем е една отоплителна централа и още 2 работни
места. Разбрах, че медицинския фелдшер ходи да работи в Спешна помощ в
Елена, докато може да работи тук по съвместителство за обслужване на
населението.
Дадена бе думата на:
Красимир Николов-общински съветник. За моя информация невъзможно ли е
да се реши въпроса възмездно, за 3-4 хиляди лева става въпрос. Това е
разковничето.
За отговор бе дадена думата на:
“Областен диспансер за психични
д-р Георги Парчев – управител на
заболявания със стационар –В.Търново”. И един лев не съм в състояние да дам.
Ремонта ще си го поемем ние, като ще се включат местни строители. Ще ме
ударят през кръста ако дам пари.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска зачете
Решение №801/13.06.2002 г. на Общински съвет-Велико Търново за даване на
съгласие ОДПЗС –В.Търново да придобие безвъзмездно имота в с.Средни
колиби.
д-р Даниела Лаловска-председател на Общински съвет. Ние виждаме
заинтересованост от управителя на диспансера и от собственика на капитала
на дружеството Община Велико Търново. Да бяхте г-н Николов предложил още
на предишното заседание на Общински съвет за отлагане на предложението, а
не да предлагате да се провежда Общо събрание с хората там, и след като е
минало вече Общото събрание да поставяте въпроса за възмездно даване на
имота. Но да си играем с едно дружество и да говорим за 3-4 хиляди лева
някак не върви. Когато те се интересуваха от бившия Здравен дом в с.Средни
колиби, то общинските съветници бяха гласували в бюджета средства за
проектирането и изграждането на Дом за стари хора там. Още в първото
предложение д-р Парчев прави връзката между двете неща с проектирането и
изграждането на дома и евентуалното оказване на специализирана помощ от
тяхна страна.
От залата излезе общинският съветник Сашо Топалов. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Красимир Николов – общински съветник. Защо не казахте за връзката със
изграждането на Дома за стари хора в с.Средни колиби.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Това беше, когато
приемахме бюджета. Вижте си материалите.
Председателят на Общински съвет даде думата на:
Костадин Димитров-общински съветник. В интерес на истината аз се двоумях
как да гласувам, но след изказването на д-р Титева и на д-р Парчев аз ще
подкрепя предложението. Средни колиби ще се раздвижи, пък и те са лекари и
което кажат надявам се ще го изпълнят. Подкрепям предложението.
Д-р Парчев изяви желание да напусне заседанието на Общински съвет, с
мотива да не притеснява общинските съветници с присъствието си, като
пожела на всички обективност при гласуването.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата
на:
Хасан Хасанов-общински съветник. Снощи се въздържах при гласуването на
заседанието на Постоянната комисия, но сега ще подкрепя предложението,
след като чух мотивите на д-р Парчев.
Председателят на Общински съвет даде думата на инж.Дилян Млъзев по
негово искане:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. Да допълня към изказването на д-р
Титева. На Общото събрание жителите на селото поставиха въпроса доколко
ще бъдат защитени техните интереси. Аз поех ангажимента пред тях, че
интересите на общината ще бъдат защитени. Когато сключваме договора с
“Областен диспансер за психични заболявания със стационар-В.Търново” ще
включим предложението на д-р Титева за Дома в с.Илаков рът, осигуряването
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на работни места и запазване предмета на дейност, като се следи за тяхното
изпълнение.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху имот-частна общинска собственост на “Областен диспансер
за психични заболявания със стационар-В.Търново” ЕООД :
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема

Р Е Ш Е Н И Е №45/16.08.2002 г.
Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост
върху имот - частна общинска собственост, на “Областен
диспансер за психични заболявания със стационар - В.Търново”
ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от
Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 40/10.07.2002 г.
на Общински съвет - Елена, чл. 47 от Закона за допитване до народа и
решение на Общото събрание на жителите на село Средни колиби
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
2. Прехвърля на “Областен диспансер за психични заболявания със
стационар-Велико Търново ” ЕООД със седалище и адрес на
управление гр.В.Търново, ул.”Бузлуджа № 1, безвъзмездно правото на
собственост върху имот-частна общинска собственост, находящ се в
с.Средни колиби, представляващ двуетажна полумасивна сграда (бивш
здравен дом) и дворно място, попадащ в парцел І, кв.11 с площ 500
кв.м. по плана на с.Средни колиби, актуван с АОС № 102/24.02.1997 г.
3. Възлага на Кмета на Община Елена да сключи договора за
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост.
След проведеното гласуване председателят на Общински съвет-Елена д-р
Даниела Лаловска даде 10 - минутна почивка.
След почивката в залата присъстват 11 общински съветника.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска предложи на
общинските съветници кмета на общината съвсем накратко да ги запознае със
съдържанието на внесените предложения, на който му бе дадена думата.
Инж.Дилян Млъзев разясни на присъстващите, че къщата, която се намира
на ул.”Иларион Макариополски” №28 се обявява на търг с тайно наддаване с
начална цена 5224 лева, без земята. Освидетелствана е като негодна за
обитаване и преди заседанието на Общински съвет е разпоредено тя да бъде
обезопасена. Изказано бе мнение от кмета на общината, че колкото по-бързо
се продаде, толкова по-добре.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. / от
залата отсъства председателя на комисията инж.Иван Генов/ Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 15.08.2002 г.
предложението за приемане на оценка за продажба на обект частна общинска
собственост по реда на ЗОС, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението за приемане на оценка за продажба на обект
частна общинска собственост по реда на ЗОС, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
След представените становища на Постоянните комисии, разгледали
предложението председателя на Общински съвет даде думата за изказване на
мнения.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за приемане на оценка за продажба на обект-частна общинска собственост по
реда на ЗОС :
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №46/16.08.2002 г.
Относно: Приемане на оценка за продажба на обект – частна
общинска собственост по реда на ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с
чл.25, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в Община Елена и Решение № 36 от 10.07.2002 г. на
ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска
собственост в гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 28, представляващ
паянтова сграда на два етажа със застроена площ 108 кв.м. с отстъпено право
на строеж,построена в УПИ ІХ-482 в кв.32 по плана на гр.Елена – 5 224 лв.
2. Обявява търг с тайно наддаване за продажба при следните условия:
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- начална тръжна цена – 5 224 лв.;
- депозитна вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена;
- върху достигнатата при търга цена се начислява ДДС.
3. Утвърждава тръжна документация от: молба за участие в търга;
декларация за оглед на обекта; АОС на имота; проекто-договор и условия за
провеждане на търга (глава седма от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена).
4. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и сключи
договора за продажба със спечелилия търга.
След гласуването по четвърта точка от Дневния ред в залата влезе
общинският съветник Петър Ваков. В залата присъстват 12 общински
съветника.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Д-р Даниела Лаловска уведоми общинските съветници, че на 15.08.2002 г.
в Общински съвет е постъпило писмо от кмета на общината, с което оттегля
предложението си по т.5 за приватизацията на обособена част от “Буковец”
ЕООД-“Оранжерия”.
По внесеното предложение за разглеждане относно приемане на
приватизационни оценки, правни анализи и условия за провеждане на търг за
обособени части от общинско дружество: 1. Автоспирка с.Мийковцисобственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и 2. Бивша таксиметрова
служба- част от Автогара Елена-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена думата бе дадена на инж.Дилян Млъзев:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. Да поясня за оранжерията. Оказа се, че
наследниците на бившите собственици са подали молба за обезщетение с
дялове от общинското дружество. Аз Ви моля да разгледаме на следващото
заседание приватизацията на обекта, за да изчистим изцяло въпроса. За
автоспирка с.Мийковци и бивша таксиметрова служба продажбата ще се
осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на
становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Комисията се запозна с писмото на кмета на общината за оттегляне на
предложението по т.5 за приватизацията на обособена част от “Буковец”
ЕООД-“Оранжерия” на своето заседание, проведено на 15.08.2002 г. от 14.00
часа. Постоянната комисия разгледа предложението за приемане на
приватизационни оценки, правни анализи и условия за провеждане на търг за
обособени части от общинско дружество Автоспирка с.Мийковци-собственост
на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и Бивша таксиметрова служба- част
от Автогара Елена-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като
предлага следното допълнение :
като нова т. 2.3 в проекта за решение:
2.3.Допълнителни условия за Автоспирка с.Мийковци:
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-предмет на дейност- предлагане на туристически услуги /настаняване и
ресторантьорство/;задължителен размер на инвестициите- 20 000 лв. за срок
от 1 година.
Постоянната комисия подкрепя с 4 гласа “за” разгледаното предложение
и направеното допълнение.
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия също се запозна на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. с писмото на кмета на общината за оттегляне по т.5 на
предложението за обекта “Оранжерия”. Комисията разгледа предложението за
приемане на приватизационни оценки, правни анализи и условия за
провеждане на търг за обособени части от общинско дружество Автоспирка
с.Мийковци-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и Бивша
таксиметрова служба- част от Автогара Елена-собственост на “Елена
Автотранспорт” ЕООД, като подкрепя внесеното предложение от кмета и
допълнението, направено от ПК “Икономическо развитие” в проекта за
решение за нова точка 2.3. с 4 гласа “за”.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината за изказване на мнение по внесеното допълнение от
Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Подкрепям идеята на комисията да
бъде допълнено -предмет на дейност- предлагане на туристически услуги
/настаняване и ресторантьорство/;задължителен размер на инвестициите- 20
000 лв. за срок от 1 година. Възложих на г-жа Румяна Антонова да проучи
възможността дали допълнението е необходимо да се включи в тръжната
документация или може това да стане само в проекта за решение.
Румяна Антонова - началник отдел “Общинска собственост и приватизация ”.
От Агенцията за приватизация ни отговориха, че допълнителни условия могат
да се включат в тръжната документация, но може и само в решението на
Общинския съвет.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на Постоянната комисия “Икономическо развитие” за допълнение като нова
т.2.3 в проекта за решение :
“2.3.Допълнителни условия за Автоспирка с.Мийковци:
-предмет на дейност- предлагане на туристически услуги /настаняване и
ресторантьорство/;задължителен размер на инвестициите- 20 000 лв. за срок
от 1 година.”
“ЗА”-10,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-2. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за приемане на приватизационни оценки, правни анализи и условия за
провеждане на търг за обособени части от общинско дружество: 1. Автоспирка
с.Мийковци-собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена и 2. Бивша
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таксиметрова служба- част от Автогара Елена-собственост на
Автотранспорт” ЕООД, с така гласуваното допълнение за нова т.2.3:
“ЗА”-10,”ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
следното
Р Е Ш Е Н И Е №47/16.08.2002 г.

“Елена

взема

Относно: Приемане на приватизационни оценки, правни анализи
и условия за провеждане на търг за обособени части от
общинско дружество: 1. Автоспирка с. Мийковци, собственост на
“Елена Автотранспорт” ЕООД и 2. Бивша таксиметрова служба –
част от Автогара Елена, собственост на “Елена Автотранспорт”
ЕООД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от ЗПСК, чл.5, ал.3 и
чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители; във връзка с чл.32, ал.4 от ЗПСК, във връзка с §13 от ПЗР на ЗПСК
и чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и Решение №35 / 10.07.2002 г. на ОбС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема правните анализи и приватизационните оценки на обособени
части от имуществото на общинско дружество, както следва:
1.1. От “Елена Автотранспорт” ЕООД:
1.1.1. Автоспирка “Мийковци”- находящ се в с. Мийковци парцел I,
кв.2 по частичната регулация на селото, представляващ дворно място от 453 м2
и сграда – автоспирка, със застроена площ от 138 м2 в размер на 18 520 лева.
1.1.2. Бивша таксиметрова служба – част от Автогара гр. Елена в
размер на 21520 лв.
2. Да се извърши продажба на имотите чрез публичен търг с явно
наддаване при следните условия:
2.1. Начални тръжни цени: автоспирка с.Мийковци – 18 520 лв.; бивша
таксиметрова служба – 21 520 лв.
2.2. Начин на плащане – еднократно при подписване на договора;
2.3.Допълнителни условия за Автоспирка с.Мийковци:
-Предмет на дейност-предлагане на туристически услуги /настаняване и
ресторантьорство/; задължителен размер на инвестициите: 20000 лв. за срок
от 1 година.
3.Утвърждава тръжната документация и проектодоговор, като
неразделна част от нея.
4.Тръжната документация, на стойност 100 лв. без ДДС за всеки отделен
обект се получава до 25.09.2002 г. в Община Елена – Център за информация и
обслужване на гражданите след нейното заплащане.

19

5. Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по
сметка №5000103034, б.код 80070831 при банка “Хеброс” АД гр.Елена.
6. Търгът ще се проведе на 27.09.2002 г. от 10,30 часа в стая 211 на
Община Елена.
7.За обектите, за които не се явят кандидати повторен търг ще се
проведе на 04.10.2002 от 10,30 часа при същите условия
8.Утвърждава комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: инж.Иван Маринов – зам.кмет на Община Елена;
Секретар:
Румяна Антонова – н-к отдел “ОСП”;
Членове:
1. Свилен Шарков – юрист;
2. Величка Джамбазова – ст. специалист ОС;
3. Ваня Петкова – мл.счетоводител в дирекция “ОА”
Резервни членове:
1. Мария Стоянова – директор дирекция ОА;
2. Даниел Павлов – мл.специалист ОС
Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и сключи
договорите за покупко-продажба на обособените части.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който накратко запозна присъстващите
с предложението за откриване процедура за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.
Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. Даваме възможността на “Елена
Автотранспорт” да извърши продажбата на парцела чрез търг и управителя да
сключи договора за покупко-продажбата, като целта е средствата да влязат в
дружеството.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на
становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 15.08.2002 г.
предложението за откриване процедура за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД, като го
подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението за откриване процедура за продажба на
дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД,
като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения на:
Петър Ваков-общински съветник. Да попитам управителя на дружеството. Как е
финансовото състояние на дружеството, изплащат ли се заплатите навреме.
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д-р Даниела Лаловска- председател на Общински съвет. В момента
разглеждаме предложението за продажба на дълготрайни материални активи,
собственост на дружеството.
Петър Ваков –общински съветник. Ще има ли дружеството полза от това.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Задължени са
управителите на общинските дружества да представят финансови отчети на
всеки три месеца в Общинския съвет. Те са там и можете да ги видите. Именно
затова даваме правомощия на управителя на дружеството за продажбата на
парцела, за да могат средствата да влязат там, тъй като дружеството е в
затруднение.
Председателят на Общински съвет даде думата на:
инж.Илия Брунков – управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД. По принцип
парите, които ще влязат в дружеството от продажбата на парцела ще се
използват за гориво и гуми. Иска ми се да ги ползвам за заплати, но не мога,
пък и задълженията към държавата ме принуждават да се съобразявам с тях.
Средствата ще се използват за нафта и гуми. Пряко мога да ги насоча за
заплати, но преди това има други плащания.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за откриване процедура за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД:
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №48/16.08.2002 г.
Относно:Oткриване 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 търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Общински съвет-Елена дава съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена да извърши продажба чрез търг на ДМА, собственост на дружеството
– Парцел X в кв.98 по плана на гр.Елена “за паркинг” с площ 9820 кв.м.
2.При необходимост и с оглед повишаване атрактивността на ДМА, по
преценка на управителя, същият може, спазвайки съществуващата нормативна
уредба и в частност ЗУТ да извърши съответните процедури по обособяване на
самостоятелни УПИ в рамките на съществуващия Парцел X.
3.Възлага на управителя на “Елена Автотранспорт ЕООД да извърши
всички необходими процедури по продажбата чрез търг на ДМА посочен в т.1 и
да сключи договора за покупко-продажба.
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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 вземане
на решение за ползване на гори от общински горски фонд на територията на
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци за
задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев през 2002 г.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на
становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 15.08.2002 г.
предложението за вземане на решение за ползване на гори от общински
горски фонд на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно
лесничейство с.Буйновци за задоволяване нуждите на населението от дърва за
огрев през 2002 г., като го подкрепя с 4 гласа “за”.
на
Постоянната
комисия
“Селищно
Красимир
Николов-секретар
изграждане”./от залата отсъства председателя на Постоянната комисия
Марийка Брешкова/. Постоянната комисия разгледа на свое заседание,
проведено на 15.08.2002 г. от 17.30 часа предложението за вземане на
решение за ползване на гори от общински горски фонд на територията на
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци за
задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев през 2002 г., като го
подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на:
Иван Дренчев-общински съветник. Могат ли да се кажат местностите.
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. В момента не мога да Ви ги кажа.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за вземане на решение за ползване на гори от общински горски фонд на
територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци за задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев през
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 №49/16.08.2002 г.
Относно: Вземане на решение за ползване на гори от общински
горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.
Елена и Държавно лесничейство с. Буйновци за задоволяване
нуждите на населението от дърва за огрев през 2002 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 53, ал.2, т.1 и ал.3 от Закона
за горите, чл. 80, ал. 2 т.1 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
горите , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1.Одобрява ползването на гори общинска собственост за задоволяване
нуждите на местното население с дърва за огрев по тарифна такса на корен
по отдели и подоотдели както следва: 1-б - 112 дка; 1-в – 110 дка; 1-е – 125
дка; 1-ж – 135 дка; 1-з – 59 дка; 2-а – 189 дка; 2-и – 61 дка; 2-к – 227 дка; 3-е
– 100 дка; 4-з – 100 дка; 4-л – 92 дка на територията на Държавно
лесничейство с. Буйновци и отдели и подотдели 386-у; 386-д ; 390-к ; 367-ж ;
367-з ;539-л ; 539-н ; 539-о ; 539-р ; 539-б ; 539-г ; 539-ж ; 239-м ; 239-р ; 238д ; 238-н ; 238-к ; 237-к ; 236-а ; 242-г ; 243-б ; 243-к ; 243-в ; 244-а ; 518-о на
територията на Държавно лесничейство гр.Елена.
2.Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране по
т.1. Разходите за маркиране да бъдат покрити от постъпилите приходи от
тарифна такса на корен, съгласно “Тарифа за таксите на корен на облите
дървени материали и на дървата за горене и вършината, които заплаща
местното население”.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна общинските съветници с предложението за
вземане на решение за ползване на гори в селскостопански фонд в землището
на с.Бадевци, предоставени за стопанисване от Община Елена, засегнати от
снеголом през 2002 г.
Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. Получено е писмо от Държавно
лесничейство гр.Елена, където ни уведомяват, че е необходимо да се извърши
санитарна сеч на засегнати гори от снеголом в землището на с.Бадевци. Става
въпрос за усвояването на 19 дка иглолистна гора, като за дейността
маркиране, ползвател на дървесината и изпълнител след това на залесяването
предлагаме “Елба-99” АД.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението за вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд в землището на с.Бадевци, предоставени за
стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през 2002 г., като го
подкрепя с 4 гласа “за”.
Красимир Николов-секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 15.08.2002 г.
предложението за вземане на решение за ползване на гори в селскостопански
фонд в землището на с.Бадевци, предоставени за стопанисване от Община
Елена, засегнати от снеголом през 2002 г., като го подкрепя единодушно.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение.
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Такива не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника.
Общинският съветник инж.Георги Аргиров заяви, че няма да вземе участие в
гласуването като заинтересована страна.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд в землището на с.Бадевци, предоставени за
стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през 2002 г.:
“ЗА”11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №50/16.08.2002 г.
Относно:Вземане на решение за ползване на гори в
селскостопански фонд, в землището на с. Бадевци, предоставени
за стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през
2002 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Инструкция № 36 на МЗГ
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. 8 от ППЗГ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Определя “Елба 99” АД за изпълнител на дейността “маркиране”, за
ползвател на дървесината и изпълнител на дейността “залесяване” по отдели и
подоотдели 644-л, 644-м на общински гори
в землище с. Бадевци, на
територията на Държавно лесничейство гр. Елена.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договори с изпълнителя за
дейностите и правата по т. 1.
В гласуването взеха участие 11 общински съветника. Не гласува
инж.Георги Аргиров.
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 накратко
със съдържанието на внесеното предложение за вземане на решение за
одобряване на имоти за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от
Общинския поземлен фонд.
Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. В деловодството на общината на
04.07.2002 г. е постъпило писмо от Поземлена комисия гр.Елена с молба
Общинския съвет да вземе решение за одобряване на имотите от Общинския
поземлен фонд за обезщетение на безимотни и малоимотни граждани.
Приложен е протокол №003/03.07.2002 г. на Поземлената комисия. По
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становището, което беше взето в Постоянната комисия “Законност и обществен
ред” съм съгласен.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев- председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на
15.08.2002 г. предложението за вземане на решение за одобряване на имоти за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общинския поземлен
фонд, като го подкрепя и предлага следното допълнение като нова точка 3. в
проекта за решение:
“3.Възлага на кмета на общината да проучи възможностите за
увеличаване на Общинския поземлен фонд в землищата, където има безимотни
жители на общината, а общината не разполага с достатъчно земя за тяхното
оземляване.”
Гласували с 4 гласа “за”предложението и направеното допълнение за
нова т.3 .
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на:
Красимир Николов-общински съветник. По нашето предложение на комисията в
редакцията да допълним – за кметство Майско да се направи до 2002 г. Там е
най-наложително този въпрос да се реши, предлагам като приоритет да е
кметство Майско. Това си говорихме снощи в комисията по “Законност и
обществен ред”.
д-р Даниела Лаловска-председател на Общински съвет. Предлагам да дадем
думата на г-н Минчев, който ще ни даде повече информация какъв е
Общинския поземлен фонд. Най-добре е Поземлената комисия да проучи
възможностите за увеличаване на Общинския поземлен фонд, където
Постоянната комисия по законност възлага на кмета.
Красимир Николов-общински съветник. Да се закупи земя от частни лица.
Председателят на Общински съвет даде думата на:
Николай Минчев – председател на Поземлена комисия. Оземляването на
безимотни и малоимотни граждани става по приетата Наредба от 2000 г., ПМС
218,ДВ бр.87/2000 г. Оземляването става така- Поземлената комисия предлага
имоти от Общинския поземлен фонд, съставя се протокол, който се одобрява
от Общински съвет. Ние предлагаме 1924,985 дка за оземляване на безимотни
и малоимотни граждани. По процедурата от Държавния поземлен фонд
приключи на 16 юли. Направи се обява по местния радиовъзел, но не
пристигна нито една молба на територията на общината. За Общинския
поземлен фонд съгласно Наредбата за оземляване, чл.3, ал.2 става с
предложение на Поземлената комисия и след това се одобрява от Общинския
съвет.Оземляването става от Поземлената комисия. За Майско не знам какво
да отговоря. Общинският поземлен фонд за с.Майско не разполага със земя.
д-р Даниела Лаловска- председател на Общински съвет. Държавния поземлен
фонд разполага ли със земя.
Николай Минчев- председател на ПК. Не мога да Ви отговоря точно. Нямам в
мен такава справка. За наличието на Общинския поземлен фонд имам такава
справка.
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Председателят на Общински съвет даде думата на:
Красимир Николов-общински съветник. Да закупи общината земя за
задоволяване нуждите на гражданите и да се процедира по обратния път, да
се отдаде или под наем или на търг.
Петър Ваков-общински съветник. Аз подкрепям предложението на Постоянната
комисия по “Законност и обществен ред” за това, че кмета трябва да проучи
дали може да се увеличи Общинския поземлен фонд.
Сашо Топалов-общински съветник. Никъде не пише, че общината от бюджета
може да купи земя за оземляване на безимотни и малоимотни граждани. От
Общинския поземлен фонд и от Държавния поземлен фонд става това.
От залата излезе общинският съветник Сашо Топалов. В залата
присъстват 11 общински съветника.
Други мнение по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред” за нова точка 3. в проекта за решение:
“3.Възлага на кмета на общината да проучи възможностите за
увеличаване на Общинския поземлен фонд в землищата, където има безимотни
жители на общината, а общината не разполага с достатъчно земя за тяхното
оземляване.”
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за вземане на решение за одобряване на имоти за оземляване на безимотни и
малоимотни граждани от Общинския поземлен фонд с гласуваното
предложение на ПК “Законност и обществен ред” за нова точка 3 в проекта за
решение:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №51/16.08.2002 г.
Относно:Вземане на решение за одобряване на имоти за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани от
Общинския поземлен фонд
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ, чл.
3, ал.2 и чл. 6 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни
граждани, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Одобрява предложените с Протокол № 003 / 03.07.2002 г. на
Поземлена комисия гр. Елена имоти от ОПФ с общ размер 1924.985 дка за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани, по землища, както следва:
Бойковци - 101.058 дка; Дрента - 50.433 дка; Каменари -798.992 дка;
Константин - 214.441 дка; Мийковци - 676.594 дка; Палици - 29.023 дка;
Средни колиби - 54.444 дка .
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2.Определя за оземляване чрез отдаване под наем имотите с площ над
30 декара. Останалите имоти да се предоставят за оземляване чрез
прехвърляне право на собственост или чрез отдаване под наем, съобразно
заявения от кандидатите начин на оземляване.
3.Възлага на кмета на общината да проучи възможностите за
увеличаване на Общинския поземлен фонд в землищата, където има безимотни
жители на общината, а общината не разполага с достатъчно земя за тяхното
оземляване.
ПО ДЕСЕТА 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 за участие на Община Елена в проект
“Референдум”-пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”.
Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане:
инж. Дилян Млъзев-кмет на общината. Предложението е за даване на съгласие
на общината за участие в проект “Референдум”, пилотен проект на Сдружение
“Болкан Асист”. Това е първата стъпка, която трябва да направи Общинския
съвет. Замисълът е да се организира и проведе референдум в общината чрез
подписка по Закона за допитване до народа. Най-важните въпроси от битов
или социален характер ще се определят чрез анкета сред гражданите, които
биха решили чрез референдум. Неофициален координатор на проекта е
секретаря на общината Анета Ламбурова. Предлагам Ви да си дадете
съгласието, като за хода на проекта ще бъдете информирани.
В залата влезе общинският съветник Сашо Топалов. В залата присъстват
12 общински съветника.
Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. Такива не
постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за даване съгласие за участие на Община Елена в
проект “Референдум”-пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема
следното
Р Е Ш Е Н И Е №52/16.08.2002 г.
Относно: Даване съгласие за участие на Община Елена в проект
“Референдум” – пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
Дава съгласие за участие на Община Елена в проект “Референдум” –
пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска предостави
думата на председателя на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”
Йордан Раднев, който да запознае присъстващите с проекта за решение за
мотивирано мнение, поискано от Президента на РБ във връзка с молба от Иван
Стойков Иванов-съдружник на СД “Тони-1” относно опрощаване на данъчно
задължение:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Правя предложение заседанието по тази точка от дневния ред да бъде
закрито.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на председателя на ПК “Законност и обществен ред” Йордан Раднев
заседанието по т.11 относно изразяване на мотивирано мнение, поискано от
Президента на РБ във връзка с молба от Иван Стойков Иванов-съдружник на
СД “Тони-1” относно опрощаване на данъчно задължение да бъде закрито:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След гласуването в залата присъстват само 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет даде думата на:
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Комисията на свое заседание, проведено на 15.08.2002 г. обсъди
подробно преписката и цялата събрана информация, като предлага на
Общински съвет-Елена, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет –Елена, след като се запозна с преписката и събраната

писмена информация към нея, както и становището на ТДД – Велико Търново
изразява мнение данъчното задължение на СД “Тони-1” гр.Елена да не бъде
опрощавано.
Йордан Раднев - От една страна споделяме становището, което е дало
Териториална данъчна дирекция Велико Търново, но от друга страна
обърнахме внимание на социалния момент. Като цяло Постоянната комисия
предлага данъчното задължение на СД “Тони-1” гр.Елена да не бъде
опрощавано, но от друга страна комисията предлага кмета на общината да
подпомогне Иван Стойков Иванов с еднократна парична помощ за операцията,
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която явно е претърпял. Кмета подкрепи това предложение вчера на
заседанието на комисията.
д-р Даниела Лаловска –Предлагам да извикаме кмета в залата, за да ни даде
разяснения по този въпрос.
Йордан Раднев-председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Кмета пое ангажимента вчера на заседанието на Постоянната комисия на
следващото заседание на Общински съвет да внесе такова предложение за
еднократно подпомагане.
Сашо Топалов – Има Закон за социално подпомагане. Да влезе кмета и да ни
обясни.
Красимир Николов- Затова комисията излизаме с такова предложение за
отпускане на еднократна помощ на физическо лице.
В залата влезе кмета на общината инж.Дилян Млъзев, на който му бе
дадена думата от председателя на Общински съвет за изказване на становище
по предложението на ПК “Законност и обществен ред” за отпускане на
еднократна помощ за подпомагане на Иван Стойков Иванов:
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. По закона за социалното подпомагане
средствата, които се отпускат всеки месец са минимални. Вчера на заседанието
на Постоянната комисия говорихме, че евентуално могат да се отпуснат
средства от бюджета, функция 1, параграф 42-66-Други помощи по решение на
Общинския съвет. Тази сума от 3000 лв. сме я заложили за закупуване на
учебни помагала на деца от социално-слаби семейства за новата учебна
година. Евентуално ако Общинския съвет реши може да се отпусне такава
помощ на Иван Стойков Иванов. Аз и вчера споменах, че е опасно като
прецедент отпускането на такива средства.
д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Ако трябва да се
отпуска някаква помощ, то да стане на следващото заседание на Общински
съвет. Ние трябва да си дадем мнението по преписката на Президента.
От залата излезе кмета на общината инж.Дилян Млъзев.
В залата влезе общинският съветник д-р Иван Иванов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Други мнения по внесеният проект за решение относно изразяване на
мотивирано мнение, поискано от Президента на РБ във връзка с молба от Иван
Стойков Иванов-съдружник на СД “Тони-1” относно опрощаване на данъчно
задължение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложения проект за решение от Постоянната комисия “Законност
и обществен ред”:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се.
След
следното

проведеното

гласуване

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ-ЕЛЕНА

взема
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Р Е Ш Е Н И Е №53/16.08.2002 г.
ОТНОСНО:Изразяване на мотивирано мнение, поискано от
Президента на РБ с писмо №94-00/4474/22.05.2002 г. във
връзка с молба от Иван Стойков Иванов-съдружник в СД “Тони1” гр.Елена за опрощаване на данъчно задължение на фирмата
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Елена, след като се запозна с преписката и събраната
писмена информация към нея, както и становището на Териториална данъчна
дирекция-Велико Търново изразява мнение данъчното задължение на СД
“Тони-1” гр.Елена да не бъде опрощавано.
След изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.30 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/

