ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,
тел./факс (06151) 25-57

e-mail:ob_savet@elena.vali.bg

П Р О Т О К О Л
№4
Днес 23.04.2003 г. от 14.30 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието
участие взеха 15 общински съветника от общо 17, като отсъстваха: Сашо Топалов
и д-р Иван Иванов. От Общинска администрация участие взеха: кмета на
общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета инж. Иван Маринов, секретаря на
общината Анета Ламбурова, Стефан Гавраилов – директор на дирекция
“Специализирана администрация”, Румяна Антонова–н-к отдел “Общинска
собственост и приватизация”, Христо Захариев-н-к отдел “Образование, култура,
здравни и социални дейности”, Елка Николова – н-к отдел “ОИФ”, Мария
Симеонова-главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Фейзула
Мехмедов – кмет на с.Константин, Стефан Няголов-кмет на с.Беброво и
Марин Маринов – кметски наместник с.Костел.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска след като
констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2
от ЗМСМА откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват
14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за
дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни
заплати от 01.01.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в
съответствие с ПМС №40 от 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно принципно съгласие за изплащане на работната
заплата и осигурителни плащания за месец декември 2002 г. на бившата
Поземлена комисия от бюджета на Община Елена за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен
анализ на обособена част от общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС
на обекти-частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината

Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.04.2003 г.

5.Предложение относно откриване процедура за продажба на имот-частна
общинска собственост по реда на ЗОС.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно предоставяне на недвижими имоти за
безвъзмездно ползване на читалищни настоятелства.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно наемане на сграда за нуждите на градската
художествена галерия.
Вн.:Кмета на общината
8.Предложение относно промяна в структурата на общинската
администрация и дейностите към нея.
Вн.:Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство с.Буйновци,
засегнати от снеголом през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
10.Предложение относно приемане на културен календар на Община Елена
за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
11.Предложение относно приемане на спортно-туристически календар на
Община Елена за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
12.Предложение относно определяне управител на “Общински имоти-Елена”
ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
Д-р Даниела Лаловска даде думата по Проекта за дневен ред по искане на
кмета на общината:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината:Уважаеми дами и господа общински
съветници, с вчерашна дата внесох две предложения на заседанията на
постоянните комисии, като първото е за допълване на решение №22/19.03.2001
г. на Общински съвет и се отнася до поддръжката на водоснабдителните мрежи и
инкасирането на вода за питейни нужди от фирма “Буковец”. Второто е за
преустройството на общинска сграда на ул.”Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в
детски отдел на градската библиотека, което внасям във връзка с проведения
референдум по този въпрос на 19 април тази година. Предлагам тези две
предложения да влязат като следващи точки в Проекта за дневен ред на
днешното заседание.
Д-р Даниела Лаловска допълни, че г-н Млъзев е внесъл в Общински съвет
коригиран
вариант
на
предложението
за
допълване
на
решение
№22/19.03.2001г., който е предоставен на общинските съветници за днешното
заседание.
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Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на кмета на общината инж.Дилян Млъзев за нова точка
тринадесета в Проекта за дневен ред относно допълване на решение
№22/19.03.2001 г.на ОбС:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на кмета на общината инж.Дилян Млъзев за нова точка
четиринадесета в Проекта за дневен ред относно преустройство на общинска
сграда на ул.”ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в детски отдел на градската
библиотека:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеният
Проект за дневен ред с гласуваните допълнения за т.13 за допълване на решение
№22/19.03.2001 г. и т.14 за преустройство на общинска сграда на
ул.”ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни
заплати от 01.01.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в
съответствие с ПМС №40 от 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно принципно съгласие за изплащане на работната
заплата и осигурителни плащания за месец декември 2002 г. на бившата
Поземлена комисия от бюджета на Община Елена за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
3.Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен
анализ на обособена част от общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
4.Предложение относно приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС
на обекти-частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно откриване процедура за продажба на имот-частна
общинска собственост по реда на ЗОС.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно предоставяне на недвижими имоти за
безвъзмездно ползване на читалищни настоятелства.
Вн.:Кмета на общината
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7.Предложение относно наемане на сграда за нуждите на градската
художествена галерия.
Вн.:Кмета на общината
8.Предложение относно промяна в структурата на общинската
администрация и дейностите към нея.
Вн.:Кмета на общината
9.Предложение относно вземане на решение за ползване на гори в
общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство с.Буйновци,
засегнати от снеголом през 2002 г.
Вн.:Кмета на общината
10.Предложение относно приемане на културен календар на Община Елена
за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
11.Предложение относно приемане на спортно-туристически календар на
Община Елена за 2003 г.
Вн.:Кмета на общината
12.Предложение относно определяне управител на “Общински имоти-Елена”
ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
13.Предложение относно допълване на решение №22/19.03.2001 г. на
Общински съвет-Елена.
Вн.:Кмета на общината
14.Предложение относно преустройство на общинска сграда на
ул.”Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев който предложи да не зачита предложенията, като изрази
готовност да отговаря на възникналите въпроси. Г-н Млъзев запозна накратко
присъстващите в залата с мотивите за внесеното предложението за определяне
на средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2003 г. и утвърждаването
на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003 г. и уточни,
че до 10 април тази година общината не е получила писмено уведомление за
размера на средната месечна брутна работна заплата от МТСП за държавна
дейност “ДДМУИ от 3 до 25 години”.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков- секретар на ПК “Икономическо развитие”: Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003 г. предложението за
определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2003 г. и
утвърждаването на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от
2003 г., като го подкрепя.
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Председателят на Общински съвет изказа мнение, че години наред
Общинския съвет трябва да гласува нещо, което друг го решава. Някои от нещата
в предложението са гласувани с бюджета, други не са, но след като общинската
администрация така е решила, общинските съветници ще трябва да си вдигнат
ръката, за да го решат.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. В залата присъстват
14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2003 г. и
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от
2003 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №17/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Определяне на средните месечни брутни работни
заплати от 01.01.2003 г. и утвърждаване на средствата за
работна заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003 г.
На основание чл.21, ал.1, т.т.2 и 5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал. 1, 2, 3 и 5; т.15 от
забележките към Приложение №4 към чл.1, ал.1, т.4 от ПМС № 40 от 2003 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШ И :
1.Определя основните месечни работни заплати на кмета на общината,
кметовете на кметства и кметски наместници считано от 1 януари 2003 г. както
следва:
Основна месечна РЗ /лв/
№
Кмет, кметски наместник
до 31.12.02 от 01.01.03
1.
Кмет на община
683
707
2.
Кмет на кметство с.Беброво
293
303
3.
Кмет на кметство с.Майско
322
333
4.
Кмет на кметство с.Константин
322
333
5.
Кметски наместник с.Буйновци
243
252
6.
Кметски наместник с.Дрента
233
241
7.
Кметски наместник с.Илаков рът
233
241
8.
Кметски наместник с.Каменари
243
252
9.
Кметски наместник с.Костел
233
241
10. Кметски наместник с.Марян
233
241
11. Кметски наместник с.Мийковци
233
241
12. Кметски наместник с.Палици
233
241
13. Кметски наместник с.Руховци
233
24
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14.
15.
16.
17.

Кметски
Кметски
Кметски
Кметски

наместник
наместник
наместник
наместник

с.Средни колиби
с.Тодювци
с.Чакали
с.Яковци

233
233
233
243

241
241
241
252

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.Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице от
персонала за работещите в държавна дейност общинска администрация, считано
от 01.01.2003 г. в рамките на средствата за работна заплата, както и средната
месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за държавна дейност
финансирана с общински приходи – общинска администрация, за приетата
допълнителна численост, считано от 01.01.2003 г.
№

Функция, дейност

1.

Държавна дейност
Общинска администр.
Държавна дейност
финансирана с
общински приходи
Общинска
администрация

2.

Численост /бр/
Ср.мес.брутна РЗ
С-ва за
РЗ
от
до
от
до
от
01.01.до
31.12.02 01.01.03 31.12.02 01.01.03
30.06.03
56
56
299,32
309,80
104092
-

2

-

309,80

3718

3.Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице за
работещите в дейностите общинска отговорност, считано от 01.01.2003 г. и
утвърждава средствата за работна заплата както следва:
№

1.
2.
2.1.
2.2
3.
3.1.
3.2
3.3.

Дейност общинска
отговорност
ДСП
ЖС, БКС, ООС
УКРЖСТР
Др.д-ти ЖС и ТР
КУЛТУРА
Библиотека
Музей
ДДК

Численост /бр/
до
от
31.12.02 01.01.03
13
13
6,5
7,5
1
1
5,5
6,5
13
12
3
3
6
6
4
3

Средна месечна
С-ва за
брутна РЗ /лв/
РЗ от
01.01.до
до
от
31.12.02 01.01.03 30.06.03
165,94
171,75
13397
217,11
227,22
10225
245,50
1473
224,42
8752
191,00
199,08
14334
181,00
187,34
3372
198,00
207,00
7452
188,00
195,00
3510
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4.Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице от
персонала по дейности и заведения в рамките на определените от отраслевите
министерства и диференцирани за общината средни месечни брутни работни
заплати от 01.01.2003 г. и утвърждава средствата за работна заплата както
следва:
№

Функция, дейност,
бюджетно звено

1.

ОБРАЗОВАНИЕ
в
т.ч.педагогически
непедагогически
Общообразоват.уч.
в т.ч.педагогически
непедагогически
СОУ гр.Елена
в.т.педагогически
непедагогически
Начално училище
в т.ч.педагогически
непедагогически
ОУ с.Майско
в т.ч.педагогически
непедагогически
ОУ с.Константин
в т.ч.педагогически
непедагогически
ОУ с.Беброво
в т.ч.педагогически
непедагогически
Общежитие
в т.ч.педагогически
непедагогически
Детски комплекс
в т.ч.педагогически
непедагогически
Др.д-ти по образов.
в т.ч.непедагогич.
ЦДГ
в т.ч.педагогически
непедагогически

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2.
3.
4.
5.

Численост /бр/

Средна месечна
С-ва за
брутна РЗ /лв/
РЗ от
01.01.до
до
от
до
от
31.12.02 01.01.03 31.12.02 01.01.03 30.06.03
201,0
188,0 235,84 248,24 280015
148,0
138,5 268,10
Х
х
53,0
49,5 155,19
Х
х
154,5
125,0
29,5
72,0
57,5
14,5
20,5
16,5
4,0
22,0
18,5
3,5
22,9
18,9
4,0
17,1
13,6
3,5
2,5
1,5
1,0
3,0
2,5
0,5
5,5
5,5
35,5
19,0
16,5

146,0
117,5
28,5
69,5
55,0
14,5
19,5
15,5
4,0
20,0
16,5
3,5
20,4
16,9
3,5
16,6
13,6
3,0
2,5
1,5
1,0
2,5
2,5
5,0
5,0
32,0
17,0
15,0

241,55
266,10
140,90
219,60
280,00
129,00
232,30
252,00
134,00
243,10
243,10
215,05
281,30
151,90

251,16
Х
Х
247,21
Х
Х
263,53
Х
Х
254,61
Х
Х
266,86
Х
Х
229,76
Х
Х
229,77
Х
Х
244,26
Х
Х
275,31
Х
232,42
Х
Х

220020
х
х
103086
х
х
30833
х
х
30553
х
х
32664
х
х
22884
х
х
3447
х
х
3664
х
х
8259
х
44625
х
х
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5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

ЦДГ “Радост”
в т.ч.педагогически
непедагогически
ЦДГ с.Майско
в т.ч.педагогически
непедагогически
ЦДГ с.Константин
в т.ч.педагогически
непедагогически
ЦДГ с.Беброво
в т.ч.педагогически
непедагогически
ЦДГ с.Палици
в т.ч.педагогически
непедагогически
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
в т.ч. дейн.по ТЗ
дейн. по бюджета
МБАЛ “д-р Д.
Моллов”
Детска ясла–държ.д.
Детска ясла-държ.д.
с общ. дофинанс.
Д Д З – държ.д.
СОЦ.ОСИГУРЯВАН
Е И ГРИЖИ
ДДМУИ с.Ил.рът

20,0
11,0
9,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
3,5
2,0
1,5
96,5
81,0
15,5
81,0

17,0
9,0
8,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
3,5
2,0
1,5
3,5
2,0
1,5
96,5
81,0
15,5
81,0

11,5
-

-

200,51
207,98

232,81
Х
Х
233,65
Х
Х
231,06
Х
Х
241,89
Х
Х
221,19
Х
Х
207,53
212,03
183,20
212,03

Х
103046
17038
103047

11,0
0,5

162,89
-

183,20
183,20

12091
550

4,0
33,0

4,0
33,0

160,69
180,81

183,20
187,14

4397
37054

33,0

33,0

180,81

187,14

37054

-

-

23747
х
х
5608
х
х
5545
х
х
5080
х
х
4645

Забележка: До 10 април 2003 г. Общината не е получила писмено
уведомление за размера на средната месечна брутна работна заплата от МТСП за
държавна дейност “ДДМУИ от 3 до 25 години”.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който накратко запозна присъстващите с предложението за
принципно съгласие за изплащане на работната заплата и осигурителни
плащания за месец декември 2002 г. на бившата Поземлена комисия от бюджета
на Община Елена за 2003 г.
Дадена бе думата на кмета на общината по негово искане:
Инж.Дилян Млъзев-кмет на общината: Искам да допълня, че Общинския съвет не
е задължен да взема отношение по този въпрос, но ситуацията налага да се
вземе едно такова решение , тъй като служителите от бившата Поземлена
комисия не са получили трудовите си възнаграждения за м.декември 2002 г. При
съответното запитване до Министерството на финансите ни отговориха , че
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заплатите за м.декември на бившите поземлени комисии нямат характер на
неразплатени разходи към 31 декември 2002 г. и че средствата за финансиране
на тази дейност през 2003 г. на тези служби са разчетени по бюджета на
Министерството
на земеделието и горите за 2003 г. Министерството на
земеделието отказва да ги изплати. Няколко пъти беше поставян този въпрос от
г-н Николай Минчев , а и в отговора от Министерството на финансите бе
посочено,че при финансова възможност и по решение на Общинския съвет
задълженията за заплатите и осигурителните плащания могат да бъдат разчетени
и изплатени от общината със средства от приходи от общински характер. Тези
хора са наши съграждани, всеки ден ги виждаме, работили са за гражданите и Ви
предлагам да подкрепите това предложение. Благодаря Ви за вниманието.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков-секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия на свое заседание на 22.04.2003 г. разгледа предложението
за принципно съгласие за изплащане на работната заплата и осигурителни
плащания за месец декември 2002 г. на бившата Поземлена комисия от бюджета
на Община Елена за 2003 г. Аз се въздържах при гласуването за това
предложение, защото ако тези пари ги дадем Министерството на финансите ще
ни ги възстанови ли, не се знае.
Д-р Даниела Лаловска разясни, че без решение на Общинският съвет няма
как да се изплатят заплатите за м.декември 2002 г. на служителит от Поземлена
комисия и че повечето общини в областта това са го направили в края на
миналата година.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за принципно съгласие за изплащане на работната заплата и осигурителни
плащания за месец декември 2002 г. на бившата Поземлена комисия от бюджета
на Община Елена за 2003 г.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №18/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Принципно съгласие за изплащане на работната заплата
и осигурителни плащания за месец декември 2002 г. на
бившата Поземлена комисия от бюджета на Община
Елена за 2003 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШ И :
1. Дава съгласие от бюджета на Община Елена за 2003 г. да се изплатят
трудовите възнаграждения – заплати и осигурителни вноски за месец декември
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2002 г. в размер на 2415,57 лв. на бившата Поземлена комисия гр. Елена,
понастоящем Общинска служба “Земеделие и гори”.
2. Разхода да се отрази във увеличение със 2415,57 лв. на функция 8
”Икономически дейности и услуги”, група “Селско стопанство, горско стопанство,
лов и риболов”, дейност 829 “Други дейности по селсто и горско стопанство, лов
и риболов” и в намаление със 2415,57 лв. на функция 1 Общи държавни
служби, група “Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 1-12-122
“Общинска администрация”, параграф 10-16 Вода горива и енергия.
3. Настоящата промяна е във връзка с чл.18 от ЗОБ, без промяна размера
на бюджета.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината, който запозна присъстващите общински съветници и гости на
заседанието с предложението за приемане на приватизационна оценка и правен
анализ на обособена част от общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена. Г-н
Млъзев отбеляза, че освен написаното в предложението няма какво повече да
добави, а и в оценката е отразено състоянието на обекта, като на практика има
един навес, използващ се за гараж, а от оранжерията са останали само основи,
поради което цената е обективна за продажбата на един такъв обект.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков-секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003 г.
предложението за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на
обособена част от общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена, като го
подкрепя.
Йордан Раднев- председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003
г. предложението, внесено от кмета на общината за приемане на
приватизационна оценка и правен анализ на обособена част от общинско
дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя и предлага в състава на
комисията за провеждане на търга да бъдат включени двама общински
съветника.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнение на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, може би в изложеното
тук не се кореспондира пряко оценка-предложение. Г-н кмета каза, че от
оранжерията нищо не е останало. Да видим защо имота е в такова състояние,
управителя ще се отчете ли, няма ли да се отчете. Защо са останали само основи.
Да се потърси отговорност защо е стигнал до това състояние този имот.
Д-р Даниела Лаловска призова общинските съветници, ако приемат
предложението на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”
за
влизането на двама общински съветника в състава на комисията по провеждането
на търга съветниците да дадат своите предложения.
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Г- н Йордан Раднев направи предложение в състава на комисията да влезе
общинският съветник Костадин Димитров .
Г- н Симеон Кънчев направи предложение в състава на комисията да влезе
общинският съветник Красимир Николов.
Други мнения и допълнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението в състава на комисията за провеждане на търга за
продажба на имот, собственост на общинско дружество “Буковец” ЕООД да бъдат
включени двамата общински съветника – Костадин Димитров и Красимир
Николов:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на обособена част от
общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена с гласуваното допълнение в
състава на комисията за провеждане на търга да бъдат включени двамата
общински съветника – Костадин Димитров и Красимир Николов:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №19/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Приемане на приватизационна оценка и правен анализ
на обособена част от общинско дружество “Буковец”
ЕООД гр.Елена.
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
РЕШ И :
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обособена част
от имуществото на общинско дружество “Буковец” ЕООД - дворно място от 3400
кв.м. в едно с построените в него административна сграда - 52 кв.м., оранжерия –
142,71 кв.м., пристройка навес – 108,48 кв.м., гараж – 26,03 кв.м., представляващ
УПИ II – “Оранжерия” в кв.109 А по плана на гр. Елена в размер на 8 200 лв.
2. Да се извърши продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване
при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 8 200 лв.
2.2. Начин на плащане – еднократно при подписване на договора.
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3. Утвърждава тръжната документация и проектодоговор като неразделна
част от нея.
4.Тръжната документация, на стойност 100 лв. без ДДС се получава до
14,00 часа на 19.06.2003 г. в Община Елена – Център за информационно
обслужване на гражданите, след нейното заплащане.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по
сметка №5020002938, б.код 80080813 при банка “Хеброс” АД гр. В. Търново.
6.Търгът ще се проведе на 20.06.2003 г. от 10,30 часа в стая 211 на
Община Елена.
7.При неявяване на кандидат повторен търг ще се проведе на 27.06.2003 г.
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. Велика Джамбазова – ст. специалист ОС;
3. Ваня Петкова – мл.счетоводител в дирекция “ОА”;
4. Костадин Димитров – общински съветник;
5. Красимир Николов – общински съветник;
Резервни членове:
1. Мария Стоянова – директор дирекция ОА;
2. Даниел Павлов – мл.специалист ОС .
9.Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и сключи
договора за покупко-продажба на имота.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за приемане
на оценки за продажба по реда на ЗОС на обекти-частна общинска собственост,
като обясни, че има проявен интерес към имотите, които се намират в с.Яковци и
дано те си намерят собственици, които ще се задължат да премахнат тази
загрозяваща гледка, която в момента съществува в селото.
От залата излезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата
присъстват 13 общински съветника.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003 г.
предложението за приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС на обектичастна общинска собственост, като го подкрепя.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа предложението за приемане на оценки за
продажба по реда на ЗОС на обекти-частна общинска собственост на свое
заседание, проведено на 22.04.2003 г., като го подкрепя.
Дадена бе думата за изказване на мнения. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС на обекти-частна общинска
собственост:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №20/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС на
обекти - частна общинска собственост
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 Решения № 5 и № 7 от 30.01.2003 година
на ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Приема пазарните оценки на недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1.1. Имот в с.Яковци – паянтова жилищна сграда, стопански постройки и
дворно място, съставляващо поземлен имот № 73 в кв.15 по плана на
с.Яковци, актуван с АОС № 222, в размер на 1 350 лв. без включен
ДДС.
1.2. Имот в с.Яковци – паянтова жилищна сграда, стопансски постройки и
дворно място, съставляващо поземлен имот № 134 в кв.8 по плана на
с.Яковци, актуван с АОС № 223, в размер на 2 546 лв. без включен
ДДС.
1.3. Имот в с.Яковци – жилищна сграда и дворно място съставляващо
поземлен имот № 133 в кв.8 по плана на с.Яковци, актуван с АОС №
282, в размер на 1 692 лв. без включен ДДС.
1.4. Имот в с.Яковци – паянтова сграда на един етаж и дворно място
съставляващо част от поземлен имот № 127 по плана на с.Яковци,
актуван с АОС № 289, в размер на 2 458 лв. без включен ДДС.
1.5. Едноетажна сграда /бивше училище/ в с.Босевци, актувана с АОС №
204, в размер на 553 лв. без включен ДДС.
2. Обявява търг с тайно наддаване за продажба при следните условия:
- начална тръжна цена: за поземлен имот № 73 по плана на с.Яковци – 1
350 лв.; за поземлен имот № 134 по плна на с.Яковци – 2 546 лв.; за
поземлен имот № 133 по плана на с.Яковци – 1 692 лв.; за поземлен
имот № 127 по плана на с.Яковци – 2 458 лв.; за сграда /бивше училище/
в с.Босевци – 553 лв.
- депозитна вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена;
- върху достигнатата при търга цена се начислява ДДС.
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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.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който накратко запозна присъстващите с предложението за
откриване процедура за продажба на имот-частна общинска собственост по реда
на ЗОС. Г-н Млъзев разясни, че до 2000 г. домът за деца и юноши в с.Беброво е
бил на пряко подчинение на Министерството на образованието и културата, след
което е закрит и със заповед на Областен управител Велико Търново сградата е
прехвърлена безвъзмездно на общината. Кметът инж.Дилян Млъзев отбляза, че
поради проявен интерес към дома, евентуално за създаване на рехабилитационен
център и след няколко проведени разговора с кмета на с.Беброво е внесъл това
предложение за разглеждане на заседанието.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на мнение на:
Стефан Няголов – кмет на с.Беброво: В момента домът в с.Беброво не може да се
охранява и моята молба е той да бъде продаден. Хората от селото са съгласни с
продажбата му, пък и се надяваме да се открият и няколко работни места.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище
на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003
г. предложението за откриване процедура за продажба на имот-частна общинска
собственост по реда на ЗОС, като го подкрепя.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за откриване процедура за продажба на имот-частна общинска собственост по
реда на ЗОС:
“ЗА” – 13, “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 №21/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Откриване процедура за продажба на имот - 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
чл.24, ал.1 и чл.25, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
РЕШ И :
1.Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост в с.Беброво, представляващ дворно място в едно с построената в
него масивна двуетажна сграда – бивш Дом за деца и юноши. Имотът е актуван с
акт за общинска собственост № 264/26.10.2000 год.
2.Възлага на кмета на Община Елена да извърши всички необходими
процедури по продажбата, съгласно действащата нормативна уредба.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
г-н Дилян Млъзев, който запозна общинските съветници с предложението за
предоставяне на недвижими имоти за безвъзмездно ползване на читалищни
настоятелства и заяви своята подкрепа. Г-н Млъзев поясни, че са постъпили
молби от председателите на читалищните настоятелства в общината за
предоставяне на читалищните сгради, като по Закона за читалищата сградите
могат да им се отстъпят за безвъзмездно ползване.
Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003 г.
предложението за предоставяне на недвижими имоти за безвъзмездно ползване
на читалищни настоятелства, като го подкрепя и предлага следното допълнение:
- И в проекта за решение да се добави: “…за /безвъзмездно/
ползване, като срока да е от 3 години”.
Дадена бе думата за изказване на мнения. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет-Елена подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение на ПК “Икономическо развитие” :
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- И в проекта за решение да се добави: “…за /безвъзмездно/
ползване, като срока да е от 3 години”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за предоставяне на недвижими имоти за безвъзмездно ползване на читалищни
настоятелства с гласуваното допълнение:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №22/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Предоставяне на недвижими имоти за безвъзмездно
ползване на читалищни настоятелства
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.39 от ЗОС, чл.34, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Елена и § 3 от ПЗР от Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 3 години читалищните
сгради на читалищни настоятелства, както следва:
1. На народно читалище “Искра-1900” - с.Константин - читалище в
с.Константин, АОС № 208;
2. На народно читалище “Просвета-1897” с.Палици - читалище в с.Палици,
АОС № 207 (читалищен салон, гримьорни и библиотека);
3. На народно читалище “Просвета” с.Дрента - читалище в с.Дрента, АОС №
179;
4. На народно читалище “Надежда” с.Беброво - читалище в с.Беброво, АОС
№ 118;
5. На народно читалище “Развитие” с.Руховци - читалище в с.Руховци
(читалищен салон, гримьорни и библиотека), АОС № 231
6. На народно читалище “Христо Смирненски” с.Чакали - читалище в
с.Чакали, АОС № 272;
7. На народно читалище “Наука” с.Костел - читалище в с.Костел, АОС №
120;
8. На народно читалище “Надежда” с.Шилковци – читалище в с.Шилковци,
АОС № 116;
9. На народно читалище “Пробуда-1950” с.Илаков рът - І-ви етаж от
читалище в с.Илаков рът, АОС № 177;
10. На народно читалище “Надежда” с.Тодювци - читалище в с.Тодювци, АОС
№ 151;
11. На народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий - 1928” с.Буйновци –
читалище в с.Буйновци, АОС № 111.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината, който запозна присъстващите с
предложението за наемане на сграда за нуждите на градската художествена
галерия и обясни, че в предложението става въпрос за сградата, където се
помещава градската художествена галерия. Г-н Млъзев поясни, че къщата е била
държавна собственост до 2000 г., след което е възстановено правото на
собственост на наследниците и със заповед №713/12.06.2001 г. на Областен
управител –Велико Търново имота е отписан от актовите книги за държавните
имоти. Инж.Дилян Млъзев уточни, че във връзка с постъпило писмено
предложение от наследниците е внесено това предложение, за което призова
общинските съветници да го подкрепят.
Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание на 22.04.2003 г. предложението
на г-н кмета за наемане на сграда за нуждите на градската художествена
галерия, като го подкрепя.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание на 22.04.2003 г.
предложението на г-н Млъзев за наемане на сграда за нуждите на градската
художествена галерия, като го подкрепя и предлага следното изменение:
- срока на наемното правоотношение да бъде до 5 години.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения по
внесеното предложение на:
Иван Бояджиев – общински съветник: Мисля, че улицата, която е записана в
предложението е грешна. Проверете, но къщата на Петко Юрданов Тодоров е на
улица “Ил.Макариополски”, а не на ул. “Стоян Михайловски”.
Кметът на общината инж.Дилян Млъзев поясни, че улицата е “Иларион
Макариополски” а не “Ст.Михайловски”, и помоли общинските съветници за
извинение, поради допуснатата техническа грешка.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложеното изменение на ПК “Законност и обществен ред”:
- срока на наемното правоотношение да бъде до 5 години
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за наемане на сграда за нуждите на градската художествена галерия с
направената поправка на улицата и гласуваното изменение в проекта за
решение:
“ЗА” – 13, “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 №23/23.04.2003 г.
на
сграда
ОТНОСНО:Наемане
художествена галерия

за

нуждите

на

градската

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Община Елена, чрез кмета инж.Дилян Млъзев, да сключи договор за
наем, в качеството и на наемател на следния недвижим имот, собственост на
наследниците на Христо Йорданов Тодоров, както следва: Двуетажна къща,
находяща се на ул. “Ил.Макариополски” № 4 б, гр. Елена. Имотът да се
използва за Градска картинна галерия.
2.Дава право на кмета на общината да договаря:
- срока на наемното правоотношение до 5 години, считано от 01.01.2003 г.
- месечната наемна цена в размер до 150 лв. и индексирането й за срока на
действие на договора с ръста на инфлационните процеси в страната.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който зачете целият текст на
предложението за промяна в структурата на общинската администрация и
дейностите към нея, като изрази готовност да отговаря на възникналите въпроси.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на мнения по
внесеното предложение на:
Петър Ваков – общински съветник: Когато се прави щатно разписание се правят
две колонки, било, става, и за да се утвърди новата структура трябваше да се
направи разпечатка за общинските съветници, за да ни стане ясно. Задължават
ли ни да имаме финансов контрольор, какво ще прави той тук. Пък и това
предложение не е гледано на заседания в постоянните комисии.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Стефан Няголов-кмет на с.Беброво: Преди две, три години поставих въпроса за
хигиениста да е на цяла бройка, тъй като сега е на четири часов работен ден, а
знаете, че тези часове не се зачитат за трудов стаж за един работен ден. Бройка
не се заложи да бъде цяла на този човек, пък и той се занимава със
осеменяването на животните, за него няма събота, няма неделя. Затова
предлагам хигиениста да е на осем часов работен ден. Не знам какви са
мотивите, за да не се направи това. За Константин се дадоха две бройки, а за нас
половин бройка. Човека, който е за Константин не може да отговаря и за
Беброво.
18

Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.04.2003 г.

Инж.Георги Аргиров – общински съветник: На мен ми стана ясно наполовина
предложението. Означава ли това, че се увеличава щата или се вземат от друго
място бройки.
Дадена бе думата на:
Красимир Николов – общински съветник: Ще допълня мнението на г-н Няголов.
По същество проблемите са еднотипни както за Константин, така и за Беброво,
затова нека да се направи бройката на цял щат. Без осигуровки тя става
непривлекателно работно място.
Петър Ваков- общински съветник : подкрепям кмета на Беброво и нека бройките
да се огледат, за да се направи хигиениста на цяла бройка.
Дадена бе думата за отговор на:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Увеличение в щата е заложен. Точките 1,
2, 3 и 4 се компенсират една към друга, т. 5 за назначаването на финансов
контрольор произтича от чл.19 от Закона за държавния вътрешен финансов
контрол, т.6 и 8 заплащането ставаше със средства от общински приходи, където
има недостиг на средства,за Константин нова бройка не се разкрива, тъй като тя
беше за контрольор по чистотата по чл.66, за Беброво когато влязат стандартите
за внасяне на такси в общината тогава ще се мисли за цяла бройка. На този етап
в селата Беброво, Константин и Майско не е възможно бройките да се завишават.
От разплодниците събират ли се таксите, отчитат ли се.
Стефан Няголов – кмет на с.Константин: За издръжката на тези животни
общината не е дала средства. Ние се самоиздържаме. Ще се внасят средства в
общината, на коза ли, на овца ли, но средства ще постъпват.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че държавата когато задължава да
се откриват длъжности, то трябва да се покриват и щатовете, а не отново
общинските съветници да вдигат ръка за нещо, което е наложено от друг.
В залата влезе общинският съветник инж.Иван Генов. В залата присъстват
14 общински съветника.
Дадена бе думата на:
Петър Ваков – общински съветник: Пак да попитам за контрольора, какво ще
работи. Предлагам да се отложи предложението, да се преработи структурата по
отдели и тогава да се внесе на следващото заседание на Общинския съвет за
разглеждане.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението на Петър
Ваков за отлагане разглеждането на предложението за промяна в структурата на
общинската администрация и дейностите към нея за следващото заседание на
Общински съвет:
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема.
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за промяна в структурата на общинската администрация и дейностите към нея:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №24/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинската администрация и
дейностите към нея
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Променя се структурата на общинската администрация, както следва:
1.В дирекция “Специализирана администрация”, отдел “Образование,
култура, здравеопазване и социални дейности”:
1.1. Длъжността “Старши експерт “Култура и вероизповедания” се
преобразува в длъжност “Старши експерт “Култура, вероизповедания, спорт и
младежки дейности”;
1.2. Длъжността “Главен специалист “Здравеопазване и социални
дейности” се преобразува в длъжност “Здравеопазване, социални дейности и
работа с малцинствата”;
1.3. Длъжността “Главен специалист “Спортни и младежки дейности”, той и
секретар на МКБППМН” се закрива.
2.В дирекция “Специализирана администрация”, отдел “Селищно
изграждане” се разкрива длъжност “Младши специалист “Геодезия”.
3.В дирекция “Обща администрация” длъжностите “Главен специалист
“Връзки с обществеността” и “Главен специалист “Информационно обслужване”
се обединяват в длъжност “Главен специалист “Информационно обслужване и
връзки с обществеността”.
4.В ръководството на общината се разкрива длъжност “Главен архитект”.
5.В дирекция “Обща администрация” се разкрива длъжност “Финансов
контрольор”.
6.В дирекция “Обща администрация” се разкрива длъжност “Технически
сътрудник в Общински съвет”.
7.Във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”, дейност “Други дейности по жилищното строителство и териториалното
развитие” едната от длъжностите “Старши инспектор “Инвестиционни дейности,
строителство и благоустройство” в “Главен инспектор “Инвестиционни дейности,
строителство и благоустройство”.
8.Във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”, дейност “Чистота” се разкрива длъжност “Младши инспектор “Контрол по
чистотата в кметствата”.
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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 общинските съветници с
предложението за вземане на решение за ползване на гори в общински горски
фонд на територията на Държавно лесничейство с.Буйновци, засегнати от
снеголом през 2002 г. Г-н Млъзев поясни, че мотивите за внасянето на това
предложение са въз основа на получено писмо от Държавно лесничейство
Буйновци за провеждане на санитарни сечи в общинските гори.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище
на:
Петър Ваков - секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на 22.04.2003 г. предложението за вземане на
решение за ползване на гори в общински горски фонд на територията на
Държавно лесничейство с.Буйновци, засегнати от снеголом през 2002 г. като го
подкрепя и предлага следното допълнение:
- процедурата да бъде проведена чрез “търг”
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на 22.04.2003 г. предложението за вземане
на решение за ползване на гори в общински горски фонд на територията на
Държавно лесничейство с.Буйновци, засегнати от снеголом през 2002 г., като го
подкрепя.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Хасан Хасанов – общински съветник: От тези засегнати гори дървата не могат ли
да се предоставят като дърва за огрев за социално слаби хора.
Дадена бе думата за отговор на:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Не стават за дърва за огрев,защото
дървеният материал е бор.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на Постоянната комисия “Икономическо развитие” процедурата да бъде
проведена чрез “търг”:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за вземане на решение за ползване на гори в общински
горски фонд на територията на Държавно лесничейство с.Буйновци, засегнати от
снеголом през 2002 г. с гласуваното допълнение чрез търг:
“ЗА” – 14, “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 №25/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане добиването на
дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно
лесничейство с. Буйновци, засегнати от снеголом през 2002 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал.2; чл. 53, ал. 4 от Закона
за горите, чл. 80, ал.4 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Да се проведе процедура на обществена поръчка – търг с предмет
“Добиване на дървесина в общински гори, отдели и подотдели 1”ж” и 9”ж” по
действащия лесоустройствен проект на територията на Държавно лесничейство
с. Буйновци общо 20 декара, унищожени вследствие снеголом”, съгласно
приложения план-извлечение.
2. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата и сключи
договор при спазване на ЗОП за дейността и правата по т.1.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината инж.
Дилян Млъзев, който запозна присъстващите в залата с предложението за
приемане на културен календар на Община Елена за 2003 г.
Г-н Млъзев уточни, че ако се правят допълнения в календара ще трябва да се
търсят варианти за тяхното финансиране.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
Йордан Минчев – председател на Постоянната комисия “Образование, култура,
младежки дейности, туризъм и спорт”: Постоянната комисия разгледа
предложеният културен календар на Община Елена за 2003 г. на свое заседание,
проведено на 22.04.2003 г., като го подкрепя и предлага следните допълнения:
9 юни – 125 г. от рождението на Макгахан;
10 август – “Шанс за нашите деца” – здравно-информационна кампания
“Антиспин и антидрога”.
От залата излязоха общинските съветници Марийка Брешкова и и инж.Иван
Генов. В залата присъстват 12 общински съветника.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложените
допълнения, внесени от Постоянната комисия “Образование, култура, младежки
дейности, туризъм и спорт”:
9 юни – 125 г. от рождението на Макгахан;
10 август – “Шанс за нашите деца” – здравно-информационна кампания
“Антиспин и антидрога”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за приемане
на културен календар на Община Елена за 2003 г. с гласуваните допълнения:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №26/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Приемане на културен календар на Община Елена за
2003 година
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Приема Културен календар на Община Елена за 2003 година, съгласно
Приложението.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 спортно-туристически календар на Община Елена
за 2003 г., като отбеляза, че вероятно заложените средства за финансиране няма
да бъдат достатъчни.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище
на:
Йордан Минчев – председател на Постоянната комисия “Образование, култура,
младежки дейности, туризъм и спорт”: Постоянната комисия разгледа
предложеният спортно-туристически календар на Община Елена за 2003 г. на
свое заседание, проведено на 22.04.2003 г., като го подкрепя.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за приемане
на спортно-туристически календар на Община Елена за 2003 г.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №27/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Приемане на спортно-туристически календар на Община
Елена за 2003 година
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ :
1. Приема спортно-туристически календар на Община Елена за 2003 година
съгласно приложението.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за
определяне управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД. Г-н Млъзев поясни, че
с Решение №26/19.04.2002 г. за управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД е
определена г-жа Боряна Минчева, чийто срок изтича днес. Инж.Дилян Млъзев
подчерта, че постигнатото до този момент е значителен успех в насока
намаляване на разходите и увеличаване на приходите на дружеството. Г-н
Млъзев призова общинските съветници да подкрепят това предложение, като по
този начин му се дава правото договорът за управление да бъде подновен от
утрешна дата.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за
изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа предложението на 22.04.2003 г. за определяне
управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД. Гласували за предложението с 4
гласа “за” и 1 “въздържал се” , като аз гласувах “въздържал се” . Предложих
срока за управление на г-жа Минчева да бъде за 1 година. Идват избори.
В залата влязоха общинските съветници Марийка Брешкова и инж.Иван
Генов. В залата присъстват 14 общински съветника.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003
г. предложението за определяне управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД,
като са гласували 4-ма членове на комисията по предложението , от които с 3
гласа “за” и 1 “въздържал се”.
Дадена бе думата за изказване на мнения на:
Петър Ваков – общински съветник : Настоявам договора за управление да се
сключи за една година и нека Общинският съвет да разгледа работата на

24

Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.04.2003 г.

дружеството, защото то трябва да се закрие. Каква е дейността на това
дружество. Тревогата в предстоящите ли избори е.
Костадин Димитров – общински съветник: Може пак да бъдем ние г-н Ваков.
Дружеството има негативи, но когато сегашният управител пое управлението
беше същински хаос. Не могат да се отрекат постиженията, които се виждат от
изнесените данни. Аз подкрепям предложението Боряна Минчева да бъде
назначена за управител на дружеството за срок от три години.
Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение на:
Йордан Раднев – общински съветник: Поне досега практиката беше да
назначаваме управителите за срок от една година, за да видим каква е работата
им, дали върви на добре или на зле, след което договора за управление се
подписваше за срок от три години. Всички си спомняте много добре това. Защо
сега да нарушаваме тази традицията.
Марийка Брешкова- общински съветник: Изборите са нещо друго и мога само да
поздравя г-жа Минчева за това, което е направила за дружеството до този
момент, въпреки че периода не е голям. За състоянието на дружеството и за това
какво е свършено , резултатите говорят сами по себе си.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Красимир Николов – общински съветник: Ще наруша партийната дисциплина и
ще подкрепя предложението за управление на дружеството от Боряна Минчева
да бъде за срок от три години. Резултатите, които се изнасят и от собствената
дисциплина на г-жа Минчева се вижда, че дружеството има положителни
резултати и не върви надолу, а полека лека тръгва нагоре. Допускали сме
грешки преди това с дружеството, но резултатите в този момент са добри, затова
ще подкрепя лицето Боряна Минчева. Като дойде новото време могат да се
правят структурни промени. Моето мнение е срока за управление да бъде 3годишен.
Инж.Георги Аргиров-общински съветник: Уважаеми колеги, аз също гласувах в
комисията “въздържал се” не против г-жа Минчева, а защото считам, че това
дружество не функционира.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Хасан Хасанов – общински съветник: Познавам г-жа Минчева, пет години сме
работили заедно и я познавам като един добър и интелигентен човек. Поради
тази причина смятам, че трябва да подкрепим предложението на г-н кмета.
От залата излезе общинският съветник инж.Георги Аргиров. В залата
присъстват 13 общински съветника.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението на Петър Ваков договора за управление на “Общински
имоти-Елена” ЕООД да бъде за срок от 1 година:
“ЗА” – 1, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
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В залата влезе общинският съветник инж.Георги Аргиров. В залата
присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за определяне управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №28/23.04.2003 г.
ОТНОСНО: Определяне управител на “Общински имоти - Елена”
ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137,
ал.1, т.5 от Търговския закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Определя Боряна Цветанова Атанасова - Минчева от гр. Елена, с ЕГН
5209057256, за Управител на “Общински имоти - Елена” ЕООД;
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи със същия Договор за
управление на “Общински имоти - Елена” ЕООД – гр.Елена за срок от три години,
считано от 24.04.2003 година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 в
залата с предложението за допълване на решение №22/19.03.2001 г. на
Общински съвет-Елена.
Д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на общината по негово
искане:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Първоначалното предложение, което
внесох в Общинския съвет за допълване на Решение №22, като т.2 имаше
следната редакция : “приема за цена на един кубичен метър изразходвана вода
за питейно-битови нужди от селищните водоснабдителни системи публична
общинска собственост в 31 населени места по приложения списък , цената на
водата определена от обслужващото водоснабдително дружество за гр. Елена,
считано от 01.05.2003 г.” Вчера на заседанието на Постоянната комисия
“Законност и обществен ред” бе направено предложение, предложението да бъде
преработено и
внесено на заседанието на Общинския съвет днес само за
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питейната вода в с.Палици. Виждам, че ви е предоставено коригираното
предложение, което внесох преди обяд в Общинския съвет. Питейната вода за
селото
се
подава
от помпена станция . Вътрешната водоснабдителна
мрежа е изградена, без да е преминала процедурата на проектиране. Не са един
и два случаите на повече от едно отклонение на жилище, поради което
контролирането и отчитането на изразходваната вода е много трудно.
Подадената и отчетената вода се различава, събираемостта на сумите за
консумирана вода е много ниска. С Решение №48/ 11.10.2001 г. общината
възложи поддръжката на водоснабдителните мрежи и инкасирането на водата на
общинската фирма “Буковец”, която реализира загуби от тази дейност общо за
2001 г. и 2002 г. в размер на 14391 лв., която се е формирала предимно от
експлоатацията на водоснабдителната система в с.Палици. През последния месец
дружеството не можа да покрие разходите за изразходваната електроенергия и
електрозахранването беше спряно. Разговаряхме с жителите на с.Палици, които
изразиха готовност да заплащат цена на питейната вода, по-близка до реалната й
себестойност, която надхвърля 3 лв. Започна се сключването на договори за
доставката на водата, но повечето жители от селото отказаха да подпишат. Ето
защо Ви предлагам от т.2 на решението да бъде изключено с.Палици и се създава
нова т.3, където се регламентира цената на изразходваната питейна вода за село
Палици да бъде в размер на 1,16 лв./куб.м. с включен ДДС.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище
на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”:
Постоянната комисия разгледа на 22.04.2003 г. предложението за допълване на
Решение №22/19.03.2001 г. на Общинския съвет, като предлага да бъде изготвен
подробен анализ от управителя ли, или от финансисти относно загубата от
дейността на дружеството, след което да бъде внесен за разглеждане на
заседание на Общинския съвет.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 22.04.2003
г. предложението за допълване на решение №22/19.03.2001 г., като предложи
предложението да бъде преработено и внесено на заседанието на Общински
съвет само за питейната вода в с.Палици. Това беше направено от г-н кмета.
Марийка Брешкова-общински съветник: Разликата между 1,16 лв. и 3 лева кой ще
я плаща. Аз като не си платя водата за два месеца ще ме изключат.
Дадена бе думата за отговор на кмета на:
Инж.Дилян Млъзев- кмет на общината: Това за себестойността на водата от 3
лева стъпва на база изразходена ел.енергия, подадена вода, отчетена вода,
събираемост за две години. Остава въпроса за покриването на загубата от 14
хил.лева загуба на дружеството. Реализирана е тази загуба, поради ред причини,
като лоша водоснабдителна мрежа, водата е скъпа, електрозахранването също,
организационни и т.н.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване коригираният вариант на предложението за допълване на Решение
№22/19.03.2001 г. на Общински съвет Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №29/23.04.2003 г.
Относно: Допълване на решение № 22 / 19.03.2001 г. на Общински
съвет Елена
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.11, т.6 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
Допълва решение № 22 / 19.03.2001 г. на Общински съвет Елена, както
следва:
- т. 2 придобива следната редакция:
“Приема за цена на един кубичен метър изразходвана вода за питейнобитови нужди от селищните водоснабдителни системи - публична общинска
собственост в 31 населени места по приложения списък, с изключение на
с.Палици, цената, определена от ВС “Иовковци” за район гр.Елена, считано от
01.07.2001 г. – 0.75 лв/куб.м. с включен ДДС”
- създава се т.3 със следната редакция:
“Определя цена на един кубичен метър изразходвана вода за питейнобитови нужди от водоснабдителна система с.Палици – 1.16 лв./куб.м. с включен
ДДС”
След проведеното гласуване председателят на Общински съвет изрази
мнение, кмета на общината и управителя на дружеството на следващото
заседание на Общински съвет да изготвят анализ за загубите на дружеството, тъй
като въпроса за покриването им стои от м.октомври миналата година. Д-р
Даниела Лаловска заяви, че ще предложи временна комисия относно начина за
покриване загубите на дружеството.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 относно преустройство на общинска сграда на
ул.”Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека. Г-н
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Млъзев изрази мнение, че внася това предложение за разглеждане във връзка с
проведения референдум на 19 април тази година и зачете резултатите от него,
като подчерта, че избирателната активност не може да се отчете като някакъв
успех, тъй като гражданите се вълнуват на този етап от по-важни въпроси.
Инж.Дилян Млъзев призова общинските съветници да подкрепят внесеното
предложение.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание на 22.04.2003 г.
предложението за преустройство на общинска сграда на ул.”Ст.Михайловски”
№11 в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека, като за него гласуваха
четирима членове на комисията, от които двама са “за”, един “против” и един
“въздържал се”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на:
Петър Ваков – общински съветник: Прочетоха се данните от проведения
референдум и питам сега кмета, с каква съвест внася предложението, тъй като са
гласували около 10 процента и ни предлагаш да гласуваме за него. Аз съм против
това предложение да се приема.
Костадин Димитров- общински съветник:
Съжалявам, че вземам противно
становище от това, на г-н Ваков, защото се опирам на думите, които каза той.
Мина времето, когато се гласуваше с 99%, или че знаем всичко. Колкото са
гласували, толкова, вземат се резултатите на тези, които ги е интересувал този
въпрос и са отишли да си пуснат своята бюлетина, дали с “да” или с “не”. Те са
проявили гражданска заинтересованост и ще уважим техния вот.
Дадена бе думата на:
Д-р Нина Титева – общински съветник: Аз смятам, че няма нищо лошо това
предложение да се подложи на гласуване. Не виждам пречка в това, че малко
хора са излезли да гласуват в деня на референдума. Пък и преди референдума
стоеще въпроса за тази сграда.
Красимир Николов-общински съветник : В случая става въпрос за две различни
неща и искам да се обърна към г-н Димитров. Съгласно закона референдума не се
е състоял. Колко хора трябва да гласуват, за да е така.
Д-р Даниела Лаловска помоли г-н Николов да прочете основанията на
предложението.
Инж.Георги Аргиров- общински съветник : Ако резултатите се отчитаха 50 плюс
един се питам дали нямаше да излязат повече хора. Доколкото разбирам този
въпрос хората не ги вълнува.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение че е поела ангажимент пред хората и
навсякъде се е знаело, че Общинският съвет ще се съобрази с мнението им , с
вота на гражданите, които са гласували, поради което бяха уведомени, че това
ще се случи. Д-р Лаловска отправи въпрос към кмета на общината защо, след
като 361 избиратели са казали “да” за преустройство на сградата в детска
библиотека в проекта за решение на предложението е записано само първият
етаж.
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Председателят на Общински съвет предложи Общинския съвет да си даде
съгласието за преустройство на цялата сграда на ул.”Ст.Михайловски” №11 така,
както е формиран въпроса за референдума и както са гласували хората.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Инж.Георги Аргиров – общински съветник: Предлагам този въпрос да бъде
отложен за разглеждане.
Председателят на общински съвет даде думата по искане на:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината : Уважаеми дами и господа общински
съветници, знаете че за тринадесет години от 1983 г. до 1996 г. Закона за
допитване до народа не даваше големи възможности на хората по демократичен
начин да участват в изработването на законите и други държавни актове на
национално ниво, както е по цял свят. Според сега действащия Закон за
допитване до народа, за да бъде валиден местния референдум избирателната
активност трябва да бъде 50 % плюс един глас. Референдумът, както знаете се
проведе с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество, като целта беше за повишаване възможността за пряко участие
на гражданите в местното управление. В проведеният референдум в гр.Севлиево
взеха участие 6,81% от имащите право на глас. Естествено, че не могат 70% от
хората да гласуват, но на 19 април 404 човека в гр.Елена са изразили своята
гражданска позиция с “да” или с “не”. Считам, че не е редно Общинският съвет да
не подкрепи мнението на 361 човека казали “да”, тъй като това ще бъде удар по
гражданската позиция, която е изразена на 19 април. Призовавам Ви уважаеми
общински съветници да гласувате заради самите граждани . Прекалено много се
спекулира с тази сграда и Ви предлагам най-после да решите този въпрос.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
на инж.Георги Аргиров за отлагане разглеждането на предложението за
преустройство на общинска сграда на ул.”Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в
детски отдел на градската библиотека:
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване от проекта за
решение на предложението да отпадне текста “Първият етаж от…”:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението
за преустройство на общинска сграда на ул.”Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в
детски отдел на градската библиотека с гласуваното изменение:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №30/23.04.2003 г.
ОТНОСНО:Преустройство
на
общинска
сграда
на
ул.
“Ст.Михайловски” № 11 в гр.Елена в детски отдел на градската
библиотека
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.11, т.5 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШ И:
1. Общинската сграда на ул. “Ст.Михайловски” № 11 в гр.Елена (АОС № 27
/ 20.07.1993) да се преустрои в детски отдел на градската библиотека.

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 16.30 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/
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