
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,             e-mail:ob_savet@elena.vali.bg  
тел./факс (06151) 25-57 
 

 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 2 
 

Днес 21.02.2003 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието 
участие взеха 16 общински съветника от общо 17,  кмета на общината инж.Дилян 
Млъзев, заместник кмета  инж. Иван Маринов, секретаря на общината Анета 
Ламбурова, Стефан Гавраилов – директор на дирекция “Специализирана 
администрация”, Мария Стоянова- директор на дирекция “Обща администрация”, 
Румяна Антонова–н-к отдел “Общинска собственост и приватизация”, Христо 
Захариев-н-к отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности”, Мария 
Симеонова-главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Ширин Хашимова- 
кмет на с.Майско, Стефан Няголов-кмет на с.Беброво, Марин Маринов-кметски 
наместник с.Костел, инж.Илия Брунков– управител на “Елена Автотранспорт” 
ЕООД. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 16 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 приемане на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. 

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно вземане на решение за предоставяне на целеви 

средства с цел инвестиция - закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена 
Автотранспорт” ЕООД. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно приемане на списък на обектите за включване в 

Проект “Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен 
Управителен съвет. 

Вн.:Кмета на общината 
4.Предложение относно приемане на списък по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол. 
Вн.:Кмета на общината 

5.Предложение относно откриване процедура за приватизация на “Балкан” 
ЕООД гр.Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
6.Питания  
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 Д-р Даниела Лаловска от името на всички общински съветници честити 
рождения ден на г-н Иван Бояджиев, като му пожела много здраве и лично щастие 
за дълги години напред. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеният Проект за дневен 
ред. Такива не бяха направени. В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложеният Проект за 
дневен ред: 
 “ЗА” – 13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Предложение относно приемане на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. 

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно вземане на решение за предоставяне на целеви 

средства с цел инвестиция - закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена 
Автотранспорт” ЕООД. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно приемане на списък на обектите за включване в 

Проект “Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен 
Управителен съвет. 

Вн.:Кмета на общината 
4.Предложение относно приемане на списък по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол. 
Вн.:Кмета на общината 

5.Предложение относно откриване процедура за приватизация на “Балкан” 
ЕООД гр.Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
6.Питания  

 
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който прочете внесеното предложение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите в Община Елена. Г-н Млъзев уточни, че с изменението на Закона за 
местните данъци и такси от месец декември 2002 г. на общините са дадени по-
големи правомощия за определянето на тези цени, като благодари на всички от 
общинска администрация работили по проекта. Кметът на общината допълни, че 
едни цени са увеличени с цел по-голяма събираемост, други са намалени, като 
старанието при разработването на проекта е било към постигането на една 
социална насоченост. Г-н Млъзев призова общинските съветници да дадат своите 
препоръки по внесеният проект на наредбата. 
 Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на становище на: 
Инж.Иван Генов-председател на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:  
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.02.2003 г. 
проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Елена, като го подкрепя  с 4 гласа “за”. 
Марийка Брешкова – председател на Постоянната комисия “Селищно изграждане”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.02.2003 г. 
проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Елена, като го подкрепя  с 3 гласа “за”. 
Йордан Раднев - председател на Постоянната комисия “Законност и обществен 
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.02.2003 
г. проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Елена, като го подкрепя единодушно с 5  гласа “за” 
на първо четене. 
 Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение на: 
Д-р Иван Иванов-общински съветник: Уважаеми колеги, искам да направя едно 
предложение относно таксата за детската градина, тъй като съм упълномощен от 
персонала който работи  там и знаят, че съм общински съветник. Аз разбирам, че 
ще има увеличение на таксата за детската градина, което е неизбежно, но смятам 
че разделянето на два вида такси е без основен смисъл. Ще се създадат 
конфликти между учители  и родители, затова предлагам сумата от 8 лева да бъде 
включена в такса посещаемост за всеки ден, или по-точно казано да бъде една. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска уточни, че 
предложенията, които се правят отново ще бъдат обсъдени преди приемането на 
наредбата на второ четене. 
Д-р Иван Иванов – общински съветник: Оказва се на практика, че някои деца са 
само по няколко дена в детската градина, при което двете такси – постоянната и 
за посещаемост за всеки ден ще създаде едно излишно напрежение между 
родители и учители.  
 Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение на: 
Петър Ваков-общински съветник: Аз искам да направя няколко предложения : в 
чл.22, ал.3, т.2 от наредбата за децата с тежки хронични заболявания и инвалиди 
да ползват детската градина безплатно; в чл.24, ал.4 “личните доходи” да са до 
100 лв.; в чл.39, ал.1,т.VII.13 издаването на удостоверение на многодетни майки 
да е безплатно; в чл.54 и чл.58  УП 2 и образец 30 да бъдат безплатни. Това е 
задължение на работодателя за изготвянето на такива образци. 
 Председателят на Общински съвет съобщи, че предложения по наредбата 
могат да се правят и в писмен вид преди второто четене.              
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване на първо четене 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите: 
  “ЗА” – 16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №9/21.02.2003 г. 
 
 

ОТНОСНО:Приемане на Наредба за определянето и             
администрирането на местните такси и цени на услугите 

 
 

На основание чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси и чл.44 (5) от ПОДОСОА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И  : 
 

1.Приема на “ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. 
 

Приложение: Проект за Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите. 
 
 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 в залата с 
внесеното предложение за вземане на решение за предоставяне на целеви 
средства с цел инвестиция - закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена 
Автотранспорт” ЕООД. Г-н Млъзев изрази мнение, че тази идея е дискутирана от 
доста време и няма какво повече да добави. На възникналите въпроси ще 
отговаря, заедно с управителя на дружеството, който е в залата. 

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 20.02.2003 г. 
предложението за предоставяне на целеви средства с цел инвестиция - 
закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена Автотранспорт”, като го 
подкрепя и предлага следното изменение и допълнение в проекта за решение: 

– в т. 1 автобусите да бъдат 3 броя и бъде допълнен текста: “…като единият 
да бъде “Авиа” . Гласували за предложението и допълнението с 4 гласа “за”. 
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен 
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.02.2003г. 
предложението за предоставяне на целеви средства с цел инвестиция - 
закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена Автотранспорт”, като го 
подкрепя, както и подкрепя направеното допълнение от ПК “Икономическо 
развитие” единодушно с 5 гласа “за”.  
 Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение на: 
Д-р Иван Иванов – общински съветник: Все пак за колко автобуса ще му стигнат 
тези пари, защото ако са в евро ще бъде добре.Ако може все пак управителя да 
внесе някаква яснота. 
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 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
Инж.Илия Брунков – управител на “Елена Автотранспорт”: Не знам какво трябва 
да поясня. Става въпрос за закупуване на малобройни автобуси, втора употреба, 
за да можем да участваме в конкуренцията и да продължим да съществуваме. 
Разбира се, че тези пари са малко, но ще се търсят възможности чрез лизинг, или 
договор и след това да се доплаща. Допълнението в предложението за “Авиа”-та е 
принципно. Ще се търси такава до 2000 лв. Трябва нещо да се предприеме, тъй 
като 1/3 от пътниците използват нелегитимни превозвачи.  Но така или иначе 
смятам да се пристъпи към закупуването на малобройни автобуси. 
 Дадена бе думата на: 
Петър Ваков – общински съветник: Предлагам към т.1 от проекта за решение да се 
допълни – да не се продават закупените автобуси в срок от 5 години. И имам един 
въпрос към управителя на дружеството – какво ще се правят сега действащите 
автобуси. 
 Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Аз приветствам това предложение, но не е ли 
закъсняло. Има нещо смущаващо. За втори път има внесено предложение в 
Общински съвет за приватизация на общински дружества. И това дружество 
фигурира там. Общината инвестира в  дружество, наливаме в него а след това ще 
се продава. Не съм виждал досега такова нещо. Ясно е на всички че по 
непривлекателните линии положението ще е такова. Идеята като идея е хубава, 
но трудно ще се направи систематизиран превоз в общината. Ще я подкрепя, но 
нека да има яснота какво точно ще се купува. Долу-горе имате ориентир колко 
струва един автобус. Ако купувате  “Авиа” за 2000 лв., по-добре г-н Брунков не я 
вземайте, за резервни части ли ще я ползвате. За мен с тези пари спокойно могат 
да се купят два автобуса, за да се намесят в транспортния пазар, където 
конкуренцията е абсолютно нелоялна. Да се закупят да речем два автобуса, но 
веднага да влязат в експлоатация и да се наместят. Но пак казвам, че е 
смущаващо да даваме пари за наливане а в същото време ще приватизираме. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
Инж.Илия Брунков – управител на “Елена Автотранспорт”: Съществуващите 
автобуси ще останат. На тоя етап нямам идеята да се освобождавам от тях. 
Относно изказването на г-н Топалов е прав, но пазарите предлагат различни 
варианти за закупуването на транспортни средства и ще се избере най-
подходящият. За закупуването им в момента не мога да бъда конкретен какви 
автобуси ще бъдат, но е добре да бъдат маломерни транспортни средства. 
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет: Според мен и г-н кмета 
е добре по Закона за обществените поръчки да се обяви малка обществена 
поръчка, защото ще се борави с обществени пари. Но това ще се съгласува с 
юриста. В точка 2 г-н Брунков има задължението като извърши процедурата да 
даде отчет за нея в Общински съвет. Има два варианта по проекта за решение на 
предложението  ,   този   на   Икономическата   комисия   за   закупуването   на   3  
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бр.автобуси, като единият е “Авиа” и другият вариант, който предлага г-н кмета 
като т.3 да се запише че се дава съгласие за придобиване на един брой “Авиа”. За 
да не става дублиране е добре да има  т.3. Все пак както кажете.  
  
 Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: А моето предложение. В предложението 
двата броя автобуси да се уточнят правилно- 2 броя транспортни средства за 
превоз на пътници. Да се каже, да се уточни правилно. 
Д-р Иван Иванов – общински съветник: Ние на Общински съвет ли сме или какво. 
Има Закон за обществените поръчки и аз предлагам да бъде чрез търг. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесените 
предложения за изменения по реда на тяхното постъпване: 

– в т. 1 автобусите да бъдат 3 броя и бъде допълнен текста: “…като 
единият да бъде “Авиа” 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. Не се приема. 
- в проекта за решение да се допълни нова т.3 със следния текст : 

“Общински съвет дава съгласие за придобиване на 1 брой автобус 
“Авиа”: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се. 
- към т.1 в проекта за решение да се допълни текста :” Да не се продават 

закупените автобуси в срок от 5 години”: 
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. Не се приема. 
От залата излезе общинският съветник Петър Ваков. Присъстват 15 

общински съветника. 
- в проекта за решение да се допълни нова точка със следния текст : 

“Закупуването на автобусите да е чрез процедура по Закона за 
обществените поръчки”: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема. 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 

гласуване предложението за вземане на решение за предоставяне на целеви 
средства с цел инвестиция - закупуване на ДМА - два броя автобуси за “Елена 
Автотранспорт” ЕООД с гласуваното допълнение за нова т.3 : 

“ЗА” –12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №10/21.02.2003 г. 

 
 ОТНОСНО:Вземане решение за предоставяне на целеви 

средства  с цел инвестиция – закупуване на ДМА – два броя 
автобуси за “Елена Автотранспорт” ЕООД 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.54, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, 

ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол; чл.7, ал.1, 
т.12  и чл. 11, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване   правата  на собственост  
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на Община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД),  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
                                                 Р Е Ш  И  : 
 

1.Общински съвет Елена предоставя на “Елена Автотранспорт” ЕООД целеви 
средства в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди лева) от общинския 
приватизационен фонд за закупуване на ДМА - 2 броя транспортни средства за 
превоз на пътници. 

2.Задължава управителя на  дружеството да направи отчет за усвояване на  
целевите средства по т.1 пред Общински съвет Елена на първото му заседание 
след закупуването на ДМА. 

3.Общински съвет дава съгласие за придобиване на 1 брой автобус “Авиа”. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който запозна  накратко присъстващите с мотивите на 
предложението за приемане на списък на обектите за включване в Проект 
“Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен Управителен 
съвет, като обърна внимание на компонента “Туризъм”-семеен бизнес” и 
съответното процентно участие на кандидатите, проявяващи интерес към проекта.  
Г-н Млъзев подчерта, че списъкът на предложените обекти е огледан от Местния 
Управителен съвет и има съгласие от негова страна да се правят допълнения към 
него. 
 В залата влезе общинският съветник Петър Ваков. Присъстват 16 общински 
съветника.  
 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 20.02.2003 г. 
предложението за приемане на списък на обектите за включване в Проект 
“Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен Управителен 
съвет, като го подкрепя с 3 гласа “за”. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения на: 
Д-р Иван Иванов – общински съветник: Имам уточняващ въпрос към кмета. За 
сградата на площад “Иларион Макариополски” да не е сградата, където е магазин 
“Кършо”, за нея ли става въпрос. 
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината : Под достойнството ми е да отговарям. 
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет:Сградата наполовина е 
общинска собственост, другата е частна собственост. Ще се ремонтира частта, 
която е общинска собственост. Просто няма друга такава къща общинска 
собственост, която да се включи в проекта. 
Д-р Иван Иванов – общински съветник: Благодаря Ви, удовлетворен съм от 
отговора. 
 Дадена бе думата за мнение на: 
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Хасан Хасанов – общински съветник: Миналата година се възстановиха някои 
детски  площадки  в  града.  Сега  предлагам  да  се  включат в  проекта  детските  
площадки на ул.”Орловска” и срещу РПК, поне едната да бъде подновена, защото 
като гледам  тези стоманени конструкции и  стърчащи  ламарини направо ми става  
страшно, а пък не знам самите родители как се чувстват спокойни, когато децата 
им играят там. 
Инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: На ул.”Орловска” теренът е частен. 
Хасан Хасанов – общински съветник: Добре тогава да бъде обновена срещу РПК 
площадката, за да има децата къде да играят спокойно. 
 Дадена бе думата на: 
Петър Ваков – общински съветник:  Да влезе в списъка и читалището в с.Палици, 
защото е в лошо състояние. За коя камбанария става въпрос, къде ще се изгражда 
подхода за инвалиди и за кои тоалетни става въпрос. Това са ми въпросите. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: На въпроса на г-н Хасанов няма да има 
проблем детските площадки да се включат.Той правилно отбеляза, че през 2001 
година по проекта бяха обновени три детски площадки. За камбанарията г-н Ваков 
има една църква “Успение Богородично”, това е горната църква, за тоалетните, 
това са градските тоалетни в съседство с Енергото, за изграждане на подход за 
инвалиди  имаме предвид западният вход на общината, тъй като там е най-
удобно, за читалището в Палици проекта не финансира вътрешно-ремонтни 
работи, а пари за читалището са заделени от капиталовите разходи към бюджета. 
Иван Дренчев – общински съветник:На Буйновци  читалището ако може да се 
включи в този списък, тъй като покрива тече и се руши, пък и Здравната служба 
също е в незавидно състояние. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.В залата присъстват 
16 общински съветника. 
 Д-р Даниела Лаловска обобщи внесените предложения за допълнения и ги 
подложи на гласуване по реда на тяхното  постъпване: 

- Да бъдат включени Детски площадки като допълнение към основния 
списък в списъка на обектите за включване в Проект “Красива България”: 

-  
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
-Да бъде включено читалище с.Буйновци /като допълнение към резервния 

списък/ в списъка на обектите за включване в Проект “Красива България”: 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

приемане на списък на обектите за включване в Проект “Красива България” за 
предлагане за разглеждане пред Местен Управителен съвет с гласуваните 
допълнения: 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №11/21.02.2003 г. 
ОТНОСНО: Приемане на списък на обектите за включване в Проект 
“Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен 
Управителен съвет. 
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И: 

1. Приема списък на обектите за включване в Проект “Красива България” и 
го предлага на Местния Управителен съвет за одобряване. 
 /Приложение: списък/ 
 

Обект 
Туристическа / 

Социална значимост 
Описание на необходимите 

СРР на обекта 
1 2 3 

ОБЕКТИ ЗА ОСНОВЕН СПИСЪК : 
Ремонт каменен мост ул. “Иван Кирилов” туристическа,социална Пренареждане настилки, укрепване  
Ремонт камбанария и дувари – храм 
“Успение Богородично” Елена 

туристическа, 
социална 

Ремонт кубе, префугиране каменна 
зидария 

Изграждане подход за инвалиди – общинска 
сграда 

социална Изграждане на подход, Ремонт настилки 

Ремонт Детска ясла – гр. Елена социална Ремонт фасада и площадки 
Ремонт спортен комплекс – гр. Елена туристическа социална Зачимяване и направа бордюри 
Ремонт ОУ – с. Беброво социална Ремонт фасада и покрив 
Ремонт Читалище “Искра” – с. Константин социална Ремонт покрив, фасада 
Ремонт Читалище – с. Дрента социална Ремонт фасада и покрив 
Ремонт обществени тоалетни – гр. Елена туристическа,социална Основен ремонт 
Ремонт Читалище с. Костел социална Ремонт фасада и покрив 
Пренареждане настилка калдаръм и 
подпорен зид улица “Д-р Момчилов” 

туристическа Пренареждане настилка, направа 
подпорен зид 

Автогара гр. Елена  
Благоустрояване детски площадки 

Туристическа Ремонт фасада, покрив, остъкляване  

ОБЕКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН (резервен) СПИСЪК: 
Консервация основи основно училище, 
благоустрояване парково пространство 

туристическа, 
социална 

Консервация основи, пренареждане 
настилки, озеленяване, осветление, 
паркова мебел 

Сграда – площад “Ил. Макариополски” 
Ремонт Читалище – с. Буйновци 

туристическа Ремонт фасада и покрив 
 

 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 приемане на списък по реда на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, като спомена разликата, че от предложения списък 
на предишното заседание са извадени обектите бивша първа поликлиника 
гр.Елена, бивше климатично училище Горни Чукани и обособена част от “Буковец” 
ЕООД, където имота ще бъде продаван от дружеството. Г-н Млъзев подчерта, че 
след  поредица  от  проведени  консултации  в  предложението е включена и нова  
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точка 2 –списъкът по т.1 в предложението може да  се допълва с  решение на    
Общински съвет. Г-н Млъзев изрази готовност да отговаря на поставените въпроси 
от страна на общинските съветници.  

Д-р Даниела Лаловска призова общинските съветници да изкажат своите 
мнения и предложение по внесеното предложение. 

Мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

приемане на списък по реда на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №12/21.02.2003 г. 

ОТНОСНО: Приемане на списък по реда на Закона за приватизация и         
следприватизационен контрол 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗПСК, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
Р Е Ш И : 

1. Приема списъка по чл.3, ал.2, изречение второ на общинските дружества, 
обособени части от общински дружества и общински нежилищни имоти по чл.1, ал.2, т.3 , 
които ще се обявяват за приватизация по реда на чл.3, ал.3 , т. 2 от ЗПСК: 

І. Общински дружества: 
1. “Балкан “  ЕООД; 
2. “Буковец” ЕООД; 
3. “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
4. “Общински имоти - Елена” ЕООД; 
ІІ. Обособени части от общински дружества: 
1. Сграда за административно-битови нужди и производство на хранителни стоки 

– обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД ; 
2. Бензиностанция  - обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
3. Бивша таксиметрова служба - обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
4. Автогара гр.Златарица - обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
5. “Покрита колонада – изток” -  самостоятелна част от автогара Елена - 

обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
6. “Покрита колонада – запад” - самостоятелна част от автогара Елена обособена 

част от “Елена Автотранспорт” ЕООД; 
7. УПИ ІІ – “Оранжерия” в кв.109 А – гр.Елена - обособена част от “Буковец” 

ЕООД; 
8. Застроен парцел, ул. Кършовска” № 27 (бивше общежитие за спортисти) - 

обособена част от “Общински имоти -Елена” ЕООД; 
ІІІ. Нежилищни имоти, съгл.чл.1, ал.2, т.3: 

1. Магазин – ул.”Ст.Михайловски” 69, гр.Елена; 
2. Пивница - ул.”Ст.Михайловски” 69, гр.Елена; 
3. Магазин – ул.”Васил Левски” 32, гр.Елена; 
4. Магазин – ул.”Васил Левски” 32, гр.Елена; 
2.  Списъкът по т.1 може да се допълва с решение на Общински съвет. 



 11

Протокол №2 от заседание  на Общински съвет – Елена, проведено на 21.02.2003 г. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който уточни, че няма да зачита внесеното 
предложение за откриване процедура за приватизация на “Балкан” ЕООД 
гр.Елена, тъй като общинските съветници са запознати от миналият път с него. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения по 
внесеното предложение. 

Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 общински съветника. 
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за откриване 

процедура за приватизация на “Балкан” ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ”- 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №13/21.02.2003 г. 
 

ОТНОСНО:Откриване процедура за приватизация на “Балкан” ЕООД   
гр. Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И  : 
1. Открива процедура за приватизация на 100 % от капитала на “Балкан”-

ЕООД - гр. Елена. 
2. Възлага на кмета на Община Елена да възложи изготвянето на анализ на 

правното състояние, приватизационна оценка и информационен 
меморандум на дружеството по реда на Наредбата за възлагане 
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или 
следприватизационен контрол, включително и процесуално 
представителство. 

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи 
на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на 
вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с 
изричното разрешение на Общински съвет - гр. Елена. 

 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който прочете отговора на питането от общинският съветник 
Красимир Николов за възможността за допълнително водохващане в района на 
с.Майско. 

Г-н Красимир Николов коментира отговора, като отбеляза, че както той, 
така и жителите на с. Майско ще бъдат удовлетворени от него. 
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Мнения по отговора на питането не постъпиха. 
 
Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р 

Даниела Лаловска закри заседанието в 15.30 часа. 
 Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново и 
Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

   /Б.Лазарова/ 
 
 

 
 
 


