
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 
 

№ 9 
 

Днес 11.10.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска 
администрация се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В 
работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника, кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета  инж. Иван Маринов, 
секретаря на общината Анета Ламбурова, Елка Николова-к-к отдел “ОИФ”, 
Румяна Антонова–началник отдел “Общинска собственост и 
приватизация”,Христо Захариев -н-к отдел “Образование,култура, здравни и 
социални дейности”, Мария Симеонова-главен специалист “Канцелария и 
човешки ресурси”, Фейзула Мехмедов - кмет на с.Константин, д-р Стефан 
Минчев-управител на МБАЛ “Д-р Д.Моллов”-Елена” ЕООД, инж.Илия Брунков 
– управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД,инж.Йордан Йорданов-
управител на “Балкан” ЕООД и Боряна Минчева-управител на “Общински 
имоти Елена” ЕООД. 
 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 сформиране на паралелки под определения 
минимум в Наредба 7 на МОН от 29.12.2000 г. 

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

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека 

върху недвижим имот, собственост на общинско дружество “Балкан” ЕООД. 
Вн.:Кмета на общината 

4.Предложение относно определяне статут на общински жилища и 
откриване процедура за продажба. 

Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно удължаване срока на договора за отдаване под 
наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 

Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно изграждане параклис в с.Багалевци, Община 

Елена. 
      Вн.:Кмета на общината 
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7.Предложение относно  приемане годишните финансово-счетоводни 
отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2001 г. 

       Вн.: Кмета на общината 
     
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 
за изказване на мнения по внесения Проект за дневен ред. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 10 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения 
Проект за дневен ред: 
 “ЗА”-10, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Предложение относно сформиране на паралелки под определения 
минимум в Наредба 7 на МОН от 29.12.2000 г. 

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

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно даване съгласие за учредяване на ипотека 

върху недвижим имот, собственост на общинско дружество “Балкан” ЕООД. 
Вн.:Кмета на общината 

4.Предложение относно определяне статут на общински жилища и 
откриване процедура за продажба. 

Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно удължаване срока на договора за отдаване под 
наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 

Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно изграждане параклис в с.Багалевци, Община 

Елена. 
      Вн.:Кмета на общината 

7.Предложение относно  приемане годишните финансово-счетоводни 
отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2001 г. 

       Вн.: Кмета на общината 
     
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба 7 на МОН от 
29.12.2000 г. Кметът на общината разясни, че от подадените предложения от 
директорите на училищата само  с.Беброво не попада в критерия на Наредба 
7 на МОН, при което се е наложило внасянето на това предложение.  

В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Минчев-Председател на Постоянната комисия “Образование, култура, 
младежки дейности, туризъм и спорт”. Постоянната комисия разгледа на свое 
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заседание, проведено на 10.10.2002 г. от 17.30 часа предложението за 
сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба 7 на МОН от 
29.12.2000 г. в ОУ “Христо Ботев” с.Беброво, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за сформиране на паралелки под определения 
минимум в Наредба 7 на МОН от 29.12.2000 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 №54/11.10.2002 г. 
 

ОТНОСНО:Сформиране на паралелки под определения 
минимум в Наредба 7 на МОН 29.12.2000 г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 

МОН от 29.12.2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Дава съгласие за сформиране на паралелки под определения 
норматив на Наредба 7, както следва: 
 а/ В ОУ “Христо Ботев” с. Беброво: 
• По една паралелка от I до VII клас при минимум 10 ученика в клас; 
• Една паралелка в VIII клас с минимум 17 ученика. 
 

В залата влезе общинският съветник Марийка Брешкова. В залата 
присъстват 12 общински съветника. 

 
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 накратко 
присъстващите с предложението и мотивите за промяна на бюджета за 2002 
г. Уведоми общинските съветници, че ще отговаря на възникналите въпроси. 
 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 и  секретаря на комисията/. Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.10.2002 г. от 16.00 часа 
предложението за промяна на бюджета за 2002 г., като го подкрепя. 

Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение 
на: 
Марийка Брешкова – общински съветник. Съгласно тази справка в раздел 
Култура,§10-14 са предвидени 150 лв., а след промяната на бюджета стават 
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158 лева. Тези пари са малко за закупуване на книги. Предлагам от някъде да 
се предвидят поне 1000 лева. Отдавна не са купувани книги там. Предлагам 
от Общинския съвет, § 10-98, където там сумата е 655 лева.  
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. По предложената сума по § 1014 от 
150 лева на практика реално е извършен разход за закупуване на книги. По 
библиотечния фонд библиотеката получи дарения от издателства. Вярно е, 
че сумата от 150 лева е символична, но не знам  дали от § 10-98 могат да се 
прехвърлят средства. Тук е Елка Николова, тя да каже. 
Елка Николова- н-к отдел “ОИФ”- От там не бихме могли да увеличим 
средствата за закупуване на книги за библиотеката. 
 Дадена бе думата на: 
Марийка Брешкова-общински съветник. Тогава правя предложение да се 
помисли от къде да се вземат пари за там. 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Очакват се в рамките на текущата 
година да се получат допълнителни средства. За в бъдеще бихме могли да 
помислим по този въпрос. 
Симеон Кънчев – общински съветник. Аз нещо не доразбрах.За библиотеката 
в този параграф влиза ли абонамента. По-нормално е сега, след като има 
кредитиране да се използва момента за увеличаване средствата за 
закупуване на книги за библиотеката. Доколкото разбирам доста от 
увеличенията отиват за горива и енергия, тъй като сме в есенно-зимния 
период. От известно време от болницата се отдели Медицинския център. Като 
гледаме тези цифри можете ли да кажете как става разпределението под общ 
покрив на разходите за ток, горива, ел.енергия, принципите, по които става 
разделението на разходите. Аз мисля, че е нормално да се задават такива 
въпроси. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. По въпроса за библиотеката –
абонамента не влиза в §10-14. За разпределението на разходите между МБАЛ 
и Медицински център се прави ежегодно протокол и средствата за разходите 
се разпределят между ръководителите. В момента не разполагам с такава 
справка, но след малко ще дойдат управителите на дружествата и ще можете 
да зададете въпросите си. 
Симеон Кънчев – общински съветник. Между бюджетни организации 
разпределението е по-леко, но тук става въпрос за бюджетно дружество и 
съвсем самостоятелно дружество. Ще Ви помоля г-н кмете за писмен отговор 
относно разпределението на разходите между МБАЛ и Медицински център.  

От залата излезе общинският съветник Петър Ваков. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 

Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за промяна на бюджета за 2002 г.: 

 
“ЗА”-9, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 



 5

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е №55/11.10.2002 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на бюджета за 2002 година  
 
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. Приема предложеното и променя бюджета на Община Елена за 2002 
г., както следва: 

1.1. По приходите 4344106 лв., разпределен по параграфи, съгласно 
Приложение №1. 
В това число: 

1.1.1. Собствени приходи          -   981468 лв. 
в т.ч.данъчни                            -  546620 лв. 

          неданъчни                        -  434848 лв. 
1.1.2. Взаимоотношения с републиканския бюджет 2975609 лв. 
в т.ч. обща субсидия от РБ       -  1849709 лв. 

         целева за соц.помощи       -   605900 лв. 
         целева за КР                     -   520000 лв. 

1.1.3. Преходен остатък            -     10845 лв. 
1.1.4. Трансфери от и за бюджетни и извънбюджетни сметки – 376184 

лв. 
1.2. По разходите 4344106 лв. 
1.2.1. Разпределение по функции и дейности съгласно Приложение 

№2. 
2. За промените, засягащи МБАЛ “д-р Д.Моллов” да се подпише анекс 

към основния договор за здравна дейност и медицинска помощ. 
 
 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лавоска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост 
на общинско дружество “Балкан” ЕООД. Инж. Дилян Млъзев уточни, че 
предложението е изготвено и внесено за разглеждане  на заседанието, във 
връзка с писмено искане от управителя на Балкан” ЕООД гр.Елена. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.10.2002 г. 
предложението за даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим 
имот, собственост на общинско дружество “Балкан” ЕООД, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за изказване на мнение на: 
Симеон Кънчев-общински съветник. Нека управителя на дружеството да 
внесе малко яснота. Към коя банка сте се ориентирали за теглене на кредита 
и не се ли ипотекира много имот за обезпечаване на кредита. 
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 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
инж.Йордан Йорданов – управител на “Балкан” ЕООД. Кредита ми трябва за 
оборотни средства. Имаме поръчка от МВР за изработване на бельо. За 
обезпечаването на кредита е съгласувано с банката, като е договорено точно 
за този размер на ипотеката. Сто и двадесет хиляди е оценката на имотите и 
спазваме уговорката с банката относно обезпечаването на кредита, като 
разбира се има малко отгоре. Разбира се, че може и от друга банка да се 
тегли кредита ако бъдат предложени по-добри условия. 
д-р Даниела Лаловска- Председател на Общински съвет. Вие имате друг 
кредит. Как ще се развият нещата, ще можете ли да обслужвате двата заема. 
инж.Йордан Йорданов – управител на “Балкан” ЕООД. Пролетта изтича 
другият заем. Всичко е нормално. 
д-р Даниела Лаловска- Председател на Общински съвет. Вие гарантирате, че 
всичко ще се погасява в срок. 
инж.Йордан Йорданов – управител на “Балкан” ЕООД. Средствата ни са 
необходими за закупуване на материали, които са ни необходими за 
производствения процес на предприятието през есенно-зимния период и 
смятам, че когато има производство, ще могат да се погасяват задълженията 
към банката. 

Дадена бе думата на: 
Симеон Кънчев-общински съветник. Цялото недвижимо имущество ще 
заложим на практика. Разбирам, че сега му е времето за закупуване на 
материали през този сезон, подкрепял съм управителя, когато е искал такъв 
кредит, защото съм му имал доверие, но да не натоварим много 
предприятието с тези кредити. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на  Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за учредяване на ипотека върху недвижим имот, 
собственост на общинско дружество “Балкан” ЕООД: 

“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 

следното  
Р Е Ш Е Н И Е №56/11.10.2002 г. 

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху 
недвижим имот, собственост на общинско дружество “Балкан ” 
ЕООД 
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 т.15 от 

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

Р Е Ш И: 
Общински съвет – Елена дава съгласие на “БАЛКАН” ЕООД чрез 

управителя на дружеството инж. Йордан Йорданов да учреди договорна 
ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти, построени в  
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землището на гр.Елена, в имот кадастрална единица 745 по плана за 
земеразделяне на землището на гр.Елена, ЕКНМ 27190, който имот целият е с 
площ 24.166 дка., а именно:  

I. Сгради, описани в Акт за общинска собственост №14 / 
20.07.1993г. на Община Елена,представляващи: 1.Производствен 
цех в “Комплекс за металообработване” - масивна сграда със 
застроена площ от 670 кв.м.; 2.Битовка - масивна страда, със 
застроена площ 100кв.м. 

II. Сгради, описани в Акт за общинска собственост №18 / 
20.07.1993г. на Община Елена,представляващи: 1.Бъчварска 
работилница - масивна сграда със застроена площ 360кв.м.; 
2.Склад за сух материал - навес със застроена площ 300кв.м. 

III. Сгради описани в Акт за общинска собственост №19 / 20.07.1993 
г., представляващи: 1.Сграда гатер–банциг – масивна сграда със 
застроена площ от 180 кв.м.; 2.Сграда за машинно отделение - 
масивна сграда със застроена площ 120кв.м.,  

собственост на дружеството, в полза на банка  като обезпечение по 
договор за банков заем в  размер до 60 000 /шестдесет хиляди лева/ за срок 
от 19 /деветнадесет/ месеца, считано от датата на вземане на  решението на 
Общинския съвет, като средствата по кредита да се използват за оборотни 
нужди.  
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Общинският съветник Симеон Кънчев направи процедурно  

предложение материала по т.4 от дневния ред да не се четат. 
Кметът на общината запозна накратко общинските съветници с 

местонахождението на предложените имоти за определянето им статут на 
общински жилища и мотивите за тяхната продажба. 

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  
10.10.2002 г. от 18.00 часа предложението за определяне статут на общински 
жилища и откриване процедура за продажба, като го подкрепя. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата 
за изказване на мнения по внесеното предложение на: 
Симеон Кънчев-общински съветник. В една от къщите се намира магазина на 
РПК. В коя къща се намира той, моля да ме информирате кой номер е имота. 
Искам да се запази този магазин. 
д-р Иван Иванов-общински съветник. Искам да направя предложение относно 
придобития опит за замяна, като предлагам четирите къщи да се обявят на 
търг и се продадат, като се направи петата, която да се направи за приемна 
на общината и след това да я заменим с два апартамента. 
д-р Даниела Лаловска – Председател на Общински съвет.Има друго 
предложение, което в момента обсъждаме, или искате един от имотите да 
отпадне от предложението. 
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д-р Иван Иванов- общински съветник. Да каже кмета кой е номера на имота 
там, където е магазина на РПК и предлагам той да отпадне от 
предложението. 
 Дадена бе думата за отговор на кмета на общината: 
инж.Дилян Млъзев – Имота , където се намира магазина на РПК е № 221.  
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението на д-р Иван Иванов от проекта за решение на 
предложението да отпадне имот с Акт за общинска собственост №221: 
  

“ЗА”-3, “ПРОТИВ”-3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-5. Не се приема. 
  

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за 
решение на предложението за определяне статут на общински жилища и 
откриване процедура за продажба: 
  

“ЗА”-7, “ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-2. Не се приема. 
 
 ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ “Стефан Бараков”. 
Инж.Дилян Млъзев уточни, че това е втората година, където Бараков по 
закон има право да ползва помещението, след подписания основен 
тригодишен договор през 1998 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 10.10.2002 г. 
предложението за удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ 
“Стефан Бараков”, като го подкрепя. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване 
предложението за удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ 
“Стефан Бараков”: 
  

“ЗА”-10, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-1. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  
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Р Е Ш Е Н И Е №57/11.10.2002 г. 

 
ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за отдаване под наем    

на ЕТ “Стефан Бараков” 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.16, ал.4 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Удължава срока на договора за наем на имот /магазин/ в гр.Елена, 
ул.”В.Левски” № 36 със Стефан Стоянов Бараков в качеството му на 
едноличен търговец с фирма “Стефан Бараков” от гр.Елена за срок от 1 
/една/ година. 

2.Възлага на кмета да сключи с наемателя анекс, който става 
неразделна част от договора за наем. 

 
 
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 изграждане параклис в с.Багалевци, Община Елена, като 
изказа готовност да отговаря на поставените въпроси. 

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 
10.10.2002 г. предложението за изграждане параклис в с.Багалевци, Община 
Елена, като го подкрепя. 
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.10.2002 г. 
предложението за изграждане параклис в с.Багалевци, Община Елена, като 
го подкрепя. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение 
на: 
Симеон Кънчев-общински съветник. Предложения от този род с консенсус сме 
ги подкрепяли, но преди да гласуваме да попитам. 620 кв.м. не е ли 
прекалено много площ за параклиса. Нужно ли е такъв голям парцел да се 
подарява. Все пак разходите за изработването на документацията ще струват 
пари на общината. 
инж.Иван Маринов- заместник кмет на общината. Имота ще се актува и не се 
подарява, а след като бъде  изграден параклиса ще бъде предаден на 
Българската православна църква за управление. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. По отношение на площта. Самият 
параклис, е с площ от 50 кв.м. Има направен проект от преди това. 
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Инициативния комитет ще се погрижи за озеленяването, почистването и 
оформянето на терена около него, оформя се един парк, който няма да се 
загражда. Разходите по изработването на кадастъра и подробния устройствен 
план ще бъдат за сметка на общината, където става въпрос за около 120 
лева. Като сведение скоро ще бъде осветен параклиса и в Марафелци. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата 
присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за изграждане на параклис в с.Багалевци, Община 
Елена: 
 

“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №58/11.10.2002 г. 
 

ОТНОСНО: Изграждане параклис в с. Багалевци Община Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Да бъде изграден параклис със застроена площ до 50 кв.м. в с. 
Багалевци, Община Елена върху общински имот с площ от 620 кв. м., 
находящ се в  централната част на селото при граници: изток – път, запад – 
общински имот, север – река, юг – път, при следните условия: 

1.1. разходите по построяването на параклиса да бъдат от дарения 
и доброволен труд на населението; 

1.2. инициативният комитет да поеме задължението за почистване, 
озеленяване и подходящо оформяне на прилежащия терен; 

1.3. разходите за изработване на кадастър и ПУП да бъдат за 
сметка на Община Елена. 

 2. Изграденият параклис да бъде предаден за управление на 
Българската православна църква. 
 
 ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска покани в 
залата управителите на общинските дружества и даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението 
за приемане годишните финансово-счетоводни отчети и балансите на 
дружествата с общинско участие за 2001 г. 
 Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане: 
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инж.Дилян Млъзев- кмет на общината. Съгласно чл.7, т.3 от Наредбата за 
реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху 
капитала в Търговските дружества Общинския съвет трябва да приеме 
годишните отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2001 
г.Една част от управителите са тук и можете да отправяте своите въпроси 
към тях. Не са открити неточности в поднесените данни. 
 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 10.10.2002 г. 
предложението за приемане годишните финансово-счетоводни отчети и 
балансите на дружествата с общинско участие за 2001 г., като го подкрепя и 
предлага към проекта за решение да се добави следния текст за “Еленски 
балкан” ООД: Препоръчва на представителя на  Общински съвет в Общото 
събрание на съдружниците в “Еленски балкан” ООД инж.Дилян Млъзев да 
подкрепи отчета и баланса на дружеството за 2001 г. и бъде представен 
протокол от Общото събрание. 
 Д-р Даниела Лаловска уведоми общинските съветници, че се прави за 
първи път в Общински съвет приемане на финансовите отчети и балансите на 
общинските дружества. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения 
по внесеното предложение за приемане годишните финансово-счетоводни 
отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2001 г. на: 
д-р Иван Иванов-общински съветник. Не съм компетентен по финансовите 
въпроси, но резултатите от справката, които виждам за “Общински имоти-
Елена” разбирам, че дружеството не е в добро състояние. На около три 
години е дружеството и можете ли да ни кажете от създаването до сега в 
краен резултат то на печалба ли е или на загуба. Има ли печалби, или е на 
минус и ако е така за какво е необходимо повече да съществува то. Просто 
искам Вашето мнение. 
 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
Боряна Минчева – управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД. Аз приех 
през април дружеството със задължения от наематели за ток, вода и наем. От 
него момент нататък аз мога да нося отговорност за дружеството. Ако се 
махнат старите задължения дружеството ще има печалба. Наблягам на 
развиването на туристическата дейност  и не се отказвам. За къщата още от 
сега има внесен депозит за Нова година, само за Коледа местата не са заети , 
но вярвам, че и това ще стане. От м.май до м.юли всичко от наемателите е 
събрано, като има само един наемател, който ми дължи 40 лева, на който съм 
му прибрала печката “Раховец” като гаранция . Мога отговорно да кажа, че 
приходите на това дружество могат да бъдат от туризъм и тогава ще бъдем 
на печалба. 
 Дадена бе думата за изказване на мнение на: 
Симеон Кънчев – общински съветник. Първо искам да благодаря на 
Председателя на Общинския съвет, че имаме възможността да приемаме 
отчетите и балансите за 2001 г. на дружествата, въпреки, че твърде късно ги 
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приемаме за предходната година, но нищо. Бих предпочел за състоянието на 
дружество “Общински имоти” да не се води разговор на база данни а да се 
изготви един по-подробен отчет, който да бъде внесен за разглеждане в 
Общинския съвет, за да преценим дали да продължи то да се развива или да 
мине на ликвидация. Още чакаме отчета от един управител на дружеството. 
Правя предложение по проекта за решение приемането на отчетите на 
дружеството да стане разделено, за всяко дружество поотделно да гласуваме. 
Управителя на “Елена –Автотранспорт” също да изготви подробен финансов 
отчет и бизнес-програма за бъдещото развитие на дружеството за година, 
две напред, като дадем един срок от два, три  месеца. И за “Общински имоти” 
това се отнася. Това дружество не е създадено да развива туризъм. “Елена 
Автотранспорт” само продава, продава, основните средства намаляват. От 
продажбите не може да стане покриване на загубите на дружеството, като 
сме наясно, че без сериозни капитални промени то ще върви все на загуба. 
За болницата да не се връщаме отново, тъй като кмета ще даде информация 
за разходите. Дано да се заделят достатъчно средства за хората от 
бюджета,тъй като това дружество е друго. 
 Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да 
изкажат своето мнение по проекта за решение на предложението и по 
предложенията, направени от Симеон Кънчев. 
 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
инж.Илия Брунков-управител на “Елена Автотранспорт”. Прав е г-н Кънчев, 
че сме приключили 2001 г. със 34 хил.лева загуба. За товарните превози не 
можем да продължаваме да работим , защото не сме конкурентни. Частните 
превозвачи без фактури си купуват горивото. Автомобилите на пристанище 
Варна и на ТЕЦ Марица-Изток се спряха от движение поради нелоялната  
конкуренция. Дейността извозване на пътници сме на загуба, поради 
нерегламентираните превози на частните автомобили по линията Елена-
Велико Търново. Моето желание е спрямо превозването на пътниците да сме 
равнопоставени с частниците, където означава, че в закона има доста 
изисквания, които трябва да се спазват от всички. В неделя например от 4 до 
5 часа след обяд са превозени 48 пътника от частници, което означава 120 
лева, или те са в жива сянка. Сметнато в рамките на месец приходите са 3-4 
хил.лв., което е загуба за нас. От отдалечените села ние смъкваме хората, 
като долу тези момчета ги чакат, вземат им багажа и ги качват на колите си. 
Имам предложение с парите от продажбата на спирка Мийковци да се закупи 
един микробус “Мерцедес”, но това ще го отразим по-подробно в анализа, 
който г-н Кънчев предложи да се направи. Основните ни задължения са към 
доставчиците на гориво и смазочни материали. Към НОИ и ДДС нямаме 
задължения . Към колектива и към доставчиците са ни задълженията. 
д-р Даниела Лаловска-Председател на Общински съвет. Ще Ви помоля да 
подкрепите направеното процедурно предложение от г- Кънчев за отделно 
приемане на финансово-счетоводните отчети и баланси за всяко едно 
дружество за 2001 г.; предложения текст от ПК “Икономическо развитие”, 
като към проекта за решение да се добави следния текст за “Еленски балкан” 
ООД: Препоръчва на представителя на  Общински съвет в Общото събрание 
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на съдружниците в “Еленски балкан” ООД инж.Дилян Млъзев да подкрепи 
отчета и баланса на дружеството за 2001 г. и бъде представен протокол от 
Общото събрание  и изготвянето на  подробен анализ за финансовото 
състояние и бизнес програма на развитието на дружеството от управителите 
на “Общински имоти-Елена”ЕООД и на “Елена Автотранспорт” ЕООД.  

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване. В 
залата присъстват 11 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Балкан” ЕООД: 
 “ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59/11.10.2002 г. 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Балкан” ЕООД гр.Елена 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 
закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Балкан” 

ЕООД за 2001 г.  
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Буковец” ЕООД: 
 “ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59 “А”/11.10.2002 г. 
 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Буковец” ЕООД гр.Елена 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 
закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Буковец” 

ЕООД за 2001 г.  
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Елена Автотранспорт” ЕООД с предложеното допълнение управителя в срок 
до два месеца да изготви подробен анализ за финансовото състояние и 
бизнес-програма със съответните мерки за бъдещото развитие на 
дружеството: 

“ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59 “Б”/11.10.2002 г. 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 
закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Елена 
Автотранспорт” ЕООД за 2001 г., като задължава управителя в срок до два 
месеца да изготви подробен анализ за финансовото състояние и бизнес-
програма със съответните мерки за бъдещото развитие на дружеството. 
 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов” Елена” 
ЕООД: 
 “ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59 “В”/11.10.2002 г. 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р 
Димитър Моллов” Елена” ЕООД гр.Елена 

 
На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 

закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”Елена” 
ЕООД за 2001 г. 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Общински имоти Елена” ЕООД с предложеното допълнение управителя в 
срок до два месеца да изготви подробен анализ за финансовото състояние и 
бизнес-програма със съответните мерки за бъдещото развитие на 
дружеството: 
 “ЗА”-10, “ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59 “Г”/11.10.2002 г. 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Общински имоти-Елена” ЕООД гр.Елена 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 
закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Общински 
имоти-Елена” ЕООД за 2001 г., като задължава управителя в срок до два 
месеца да изготви подробен анализ за финансовото състояние и бизнес-
програма със съответните мерки за бъдещото развитие на дружеството. 
 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване годишния финансово-счетоводен отчет и баланс за 2001 г. на 
“Еленски балкан” ООД с предложеното допълнение:препоръчва на 
представителя на  Общински съвет в Общото събрание на съдружниците в 
“Еленски балкан” ООД инж.Дилян Млъзев да подкрепи отчета и баланса на 
дружеството за 2001 г. и бъде представен протокол от Общото събрание: 
 “ЗА”-11, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №59 “Д”/11.10.2002 г. 
ОТНОСНО:Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и 
баланс на “Еленски балкан” ООД гр.Елена 
На основание чл.137, ал.1, т.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския 

закон, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.7, т.3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Еленски 
балкан” ООД гр.Елена, като препоръчва на представителя на Общински съвет 
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в Общото събрание на съдружниците инж.Дилян Млъзев да подкрепи отчета 
и баланса на дружеството и се представи протокол от Общото събрание. 
 

След изчерпване на Дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 15.30 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/ 
 


