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
№7
Днес 26.06.2003 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието
участие взеха 13 общински съветника от общо 17, като отсъстваха: Сашо Топалов,
инж.Ив.Генов, Марийка Брешкова и Хасан Хасанов. 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”, Звездомир Брешков-старши инспектор “ПТО”.
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 13
общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с Проекта за
дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно определяне субсидия за покриване загубата на
“Буковец” ЕООД от дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на
територията на Община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно възлагане обществени превози на пътници по
утвърдени транспортни схеми.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно утвърждаване на доклад от комисията за провеждане
на конкурс с предмет-предоставяне на особено право на ползване на хижа “Буковец”
№2 и хижа “Буковец” №3- публична общинска собственост.
Вн.:Ст.Гавраилов-председател на
Комисията за провеждане на
конкурса
4.Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка със задоволяване на жителите на
Община Елена с дърва за огрев и строителна дървесина.
Вн.:Кмета на общината
5.Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци.
Вн.:Кмета на общината
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6.Предложение относно отдаване под наем на имот-частна общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно удължаване срока на договори за наем.
Вн.:Кмета на общината
Д-р Даниела Лаловска обяви, че във връзка с направено предложение на
заседание в комисията по “Законност и обществен ред”, в Общински съвет е внесено
предложение от председателя на комисията по транспорта инж.Иван Маринов –
заместник кмет общината, относно промяна в Общинската транспортна схема.
Председателят на комисията по транспорта инж.Иван Маринов предложи
предложението относно промяна в Общинската транспортна схема да бъде включено
за разглеждане като т.2 в Проекта за дневен ред.
Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението относно промяна в Общинската транспортна схема да бъде
включено като т.2 в Проекта за дневен ред:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване Проекта за дневен ред с
гласуваното допълнение за нова точка, която да е т.2.:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно определяне субсидия за покриване загубата на
“Буковец” ЕООД от дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на
територията на Община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно промяна в Общинската транспортна схема.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно възлагане обществени превози на пътници по
утвърдени транспортни схеми.
Вн.:Зам.кмета на общината
4.Предложение относно утвърждаване на доклад от комисията за провеждане
на конкурс с предмет-предоставяне на особено право на ползване на хижа “Буковец”
№2 и хижа “Буковец” №3- публична общинска собственост.
Вн.:Ст.Гавраилов-председател на
Комисията за провеждане на
конкурса
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5.Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка със задоволяване на жителите на
Община Елена с дърва за огрев и строителна дървесина.
Вн.:Кмета на общината
6.Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци.
Вн.:Кмета на общината
7.Предложение относно отдаване под наем на имот-частна общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
8.Предложение относно удължаване срока на договори за наем.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет даде думата на Симеон Кънчев – общински
съветник, който направи процедурно предложение материалите да не бъдат четени
освен тези, по които има корекции.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който припомни на присъстващите в залата, че с предложението за определяне
субсидия за покриване загубата на “Буковец” ЕООД от дейността по поддръжка на
водоснабдителни мрежи и системи на територията на Община Елена общинските
съветници са запознати от миналото заседание.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”/от залата
отсъства председателя на комисията инж.Иван Генов/. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание, проведено на 25.06.2003 г. от 14.00 часа коригираното
предложение за определяне субсидия за покриване загубата на “Буковец” ЕООД от
дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на територията на
Община Елена, като го подкрепя с 4 гласа “за”. На заседанието присъства и
управителя на “Буковец” ЕООД инж.Йордан Йорданов, който ни даде допълнителна
информация.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
определяне субсидия за покриване загубата на “Буковец” ЕООД от дейността по
поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на територията на Община Елена:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е №46/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Определяне субсидия за покриване загубата на “Буковец”
ЕООД от дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и
системи на територията на Община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и във
връзка с Решение №52/17.07.2001 г. на ОбС-Елена и решение на Постоянната
комисия "Икономическо развитие” с протокол от 10.10.2002 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Предоставя субсидия в размер на 14 391.32 лв. на “Буковец” ЕООД гр.Елена
изпълнението по договор №48 от 11.10.2001 г. за поддръжка на водоснабдителни
мрежи и инкасиране на вода за питейно-битови нужди в населените места на
територията на Община Елена, по приложен списък към Решение №22 от 19.03.2001
г. на ОбС- Елена, както следва:
- за 2001 г.
638.33 лв.
- за 2002 г.
13752.99 лв.
2.Намалява бюджета за 2003 г.:
2.1. на дейност 1-12-122”Общинска администрация” по §1020 “Други външни
услуги” с 7391 лв. /от 48570 лв. се намалява на 41179 лв./
2.2. на дейност 6-02-629 Други дейности по благоустройство и опазване на
околната среда по § 10-15 Материали със 7000 лв.
3.Увеличава бюджета за 2003 г. на дейност 6-02-619 “Други дейности по
жилищното строителство и регионалното развитие” по § 4300 “Субсидии за
нефинансови предприятия, по §4309 “Други субсидии за нефинансови предприятия
по параграф 4309 “Други субсидии и плащания” с 14 391 лв.
4.Определя срокове за предоставяне на субсидията, както следва:
- до 31.07.2003 г. 3600 лв.;
- до 31.08.2003 г. 3600 лв.;
- до 30.09.2003 г. 3600 лв.;
- до 31.10.2003 г. остатъка в размер на 3591 лв.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
зам.кмета на общината инж.Иван Маринов, който е председател на комисията по
транспорта в общината. Инж.Маринов накратко запозна присъстващите с
предложението за промяна в Общинската транспортна схема, като уточни, че
промяната се е предложила на заседание на Постоянната комисия “Законност и
обществен ред”.
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Дадена бе думата за изказване на мнение на :
Красимир Николов – общински съветник. Инициирахме тази промяна на
Транспортната схема в комисията по “Селищно изграждане”, но не сме обвързани с
него. Нашата комисия подкрепя предложението линията Константин-Беброво-МарянЕлена и обратно да стане ежедневна, което се предложи в ПК “Законност и
обществен ред”, където съм и в нея член.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.В залата присъстват 13
общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
промяна в Общинската транспортна схема:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №47/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Промяна в Общинската транспортна схема
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на
транспорта и съобщенията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
Променя Общинската транспортна схема относно кратността на изпълнение на
автобусна линия:
Константин-Беброво-Марян-Елена и обратно – понеделник до петък
включително: час на тръгване – 8.00 часа; час на връщане – 16.00 часа;
Става: Константин-Беброво-Марян-Елена и обратно – ежедневно – час на
тръгване 8.00 часа; час на връщане – 16.00 часа.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на заместник кмета на
общината инж.Иван Маринов, който запозна присъстващите с предложението за
възлагане обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми. Инж.
Маринов припомни, че това предложение беше отложено на миналото заседание,
при което сега се предлага в по изчистен и точен вид. Зам.кмета изрази мнение, че
поради изтичането на договорите за възлагане на обществен превоз на пътници на
01.06.2003 г. следва да се извърши процедура за възлагане, като за целта е
необходимо да се проведе конкурс, при спазването на изискванията по Наредба №2
от 15.03.2002 г.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
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Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.06.2003 г. от
17.00 часа предложението за възлагане обществени превози на пътници по
утвърдени транспортни схеми, като предлагаме в точка А.3.2. линията КонстантинБеброво-Марян-Елена и обратно да стане ежедневна, като промяната в Общинската
транспортна схема се гласува вече. Другото , което комисията предлага за промяна е
в пакет ІІІ.т.1. линията Елена –Велико Търново и обратно да стане ежедневна, като
кмета да извърши необходимите процедури. За комисията за провеждането на
конкурса и оценка на предложенията Постоянната комисия предлага в състава и да
влезе общинският съветник Красимир Николов. Предложението и предложените
промени в него са подкрепени с 3 гласа “за”.
Красимир Николов – секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане” /от
залата отсъства председателя на комисията г-жа Марийка Брешкова/. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.06.2003 г. от 17.30 часа
предложението за възлагане обществени превози на пътници по утвърдени
транспортни схеми, като подкрепя предложението с направените предложения за
промяна в него от Постоянната комисия “Законност и обществен ред”. Гласували за
предложението с 3 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Петър Ваков – общински съветник. Предлагам в състава на комисията за
провеждането на конкурса да бъдат двама общински съветника, като подкрепям
предложението на Постоянната комисия по “Законност и обществен ред” Красимир
Николов да бъде единият общински съветник и предлагам другият да бъде Иван
Дренчев, тъй като той познава района, пък и постоянно пътува.
Инж.Иван Маринов като вносител на предложението изрази мнение, че няма никакво
противоречие в състава на комисията общинските съветници да бъдат двама.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложените промени в т.А.3.2. линията Константин-Беброво-МарянЕлена и обратно да бъде ежедневно и в пакет ІІІ,т.1 линията Елена-Велико Търново
и обратно да бъде ежедневно:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Симеон Кънчев – общински съветник. Искам да попитам нещо. В т. ІІІ, в критериите
е записано седалище или съдебна регистрация в Община Елена. Седалището е едно
а съдебната регистрация е друго. Тя не може да се извърши в Елена, а това се прави
във Велико Търново. За общината е важно седалището, нали това ни интересува,
което значи повече точки за кандидата. В критериите съществуват три момента.
Инж.Иван Маринов – зам.кмет на общината. Ако фирмата е със седалище в Елена
кандидата ще получи 20 точки, като сме имали в предвид нашите фирми, а на
външните фирми, които са със седалище и съдебна регистрация извън общината сме
определили 5 точки. Вярно е , че съществуват три момента.
Симеон Кънчев – общински съветник. Дайте да не месим седалището със съдебната
регистрация. Седалището е най-важно. Предлагам в критерий 1. “Място и” да
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отпадне и бъде записано – “Седалище по” съдебна регистрация; т.1.2. да отпадне и
в т.1.1 и съответно т.1.2. “и” да се замени с “по”.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват
13 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението на Симеон
Кънчев за промяна - в критерий 1. “Място и” да отпадне и бъде записано –
“Седалище по” съдебна регистрация; т.1.2. да отпадне и в т.1.1 и съответно т.1.2.
“и” да се замени с “по”:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване в състава на комисията за
провеждането на конкурса и оценка на предложенията да влезе общинският
съветник Красимир Николов:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване в състава на комисията за
провеждането на конкурса и оценка на предложенията да влезе общинският
съветник Иван Дренчев:
“ЗА”-13, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
възлагане обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми с
гласуваните вече допълнения и изменения:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №48/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени
транспортни схеми
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.2,3,4,5 и чл.19,ал.1 от Наредба
№2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на
Министерството на транспорта и съобщенията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
І.Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен
превоз на пътници за срок от 5 години по утвърдените линии от квотата на Община
Елена, както следва:
А.Линии от :
1.Републиканска транспортна схема
1.Елена – София и обратно
2.Елена – Сливен и обратно
3.Елена – Стара река и обратно

Час на
тръгване
всеки ден
петък и неделя
петък и неделя

6.00
7.30
14.20

Час на
връщане
16.30
14.30
16.00
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2.Областна транспортна схема
1.Елена-Средни колиби-Велико Търново
и обратно

3.Общинска транспортна схема
1.Елена-Каменари-Бойковци и обратно
2.Константин-Беброво-Марян-Елена
и обратно

Периодичност
петък

Периодичност
понеделник до петък вкл.
сряда
неделя
ежедневно

Час на
тръгване
7.30

Час на
връщане
13.30

Час на
Час на
тръгване връщане
5.15;17.15
11.00
13.45

8.00

5.55;18.05
11.55
14.25

16.00

4.Градски линии-по утвърдено разписание
Б.Транспортни пакети включващ линиите:
Пакет І

Периодичност

Час на
тръгване

Час на
връщане

ежедневно
понеделник до петък
Петък

6.30;17.15
9.10

8.00;18.30
13.00

7.20;14.30
17.15

8.15;15.10
18.10

7.20;15.15
6.00;13.45
6.00;13.45

8.15;15.55
6.25;14.05
6.30;14.10

Периодичност

Час на
тръгване

Час на
връщане

1.Елена-Велико Търново и обратно

ежедневно

8.10;14.00

12.15;17.15

2.Елена-Тодювци-Дрента и обратно

Петък
Неделя

7.00;18.45
14.30

8.00;19.45
15.30

Периодичност

Час на
Тръгване

Час на
връщане

ежедневно

8.40

15.00

понеделник и петък
петък

6.00
14.30

9.00
17.30

1.Елена-Велико Търново и обратно
2.Елена-Велковци-Лазарци-ХъневциИлаков
рът-Буйновци-Мийковци
и
обратно
3.Елена-Велковци-Лазарци-ХъневциИлаков рът-Руховци -Елена

Пакет ІІ

Пакет ІІІ
1.Елена-Велико Търново и обратно
2.Елена-Беброво-Дебели рътЗлатарица и обратно

Неделя
сряда
понеделник до петък
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Пакет ІV

Периодичност

Час на
тръгване

Час на
връщане

1.Елена-Горна Оряховица и обратно

ежедневно

7.00

11.30

2.Елена- Горна Оряховица и обратно

ежедневно

14.30

18.00

Час на
тръгване

Час на
връщане

7.00;17.30 Н
14.20

Н 6.00;8.00
15.20

Периодичност

Час на
тръгване

Час на
връщане

понеделник до петък

8.30;12.00
16.20

9.30;13.00
17.05

Пакет V
1.Елена-Майско и обратно

Пакет VІ
1.Елена-Майско и обратно

Периодичност
понеделник до петък
ежедневно

ІІ.Определя състав на комисията за провеждането на конкурса и
оценка на предложенията, както следва:
Председател:инж.Иван Радославов Маринов – зам.кмет на Община Елена
Членове:
1.Стефан Ангелов Гавраилов- директор на дирекция “СА”
2.Свилен Шарков-юрист
3.Звездомир Любомиров Брешков-ст.инспектор “ПТО”
4.Иван Николов Николов – Данъчна служба В.Търново
5.Станислав Иванов Марков – регионално звено на Изпълнителна агенция
“Автомобилна администрация” – В.Търново
6.Красимир Костадинов Николов – общински съветник
7.Иван Стефанов Дренчев – общински съветник
ІІІ.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на
кандидатите:
Критерий 1. Седалище по съдебна регистрация
1.1.Седалище по съдебна регистрация в Община Елена – 20 т.
1.2.Седалище по съдебна регистрация извън Община Елена – 5 т.
Критерий 2. Екологичност на превозните средства
2.1.Оборудвани с екодвигатели – 15 т.;
2.2.Оборудвани с катализатор – 5 т.;
2.3.Оборудвани с газова уредба –5 т.;
2.4.Останалите – 1 т.
Критерий 3.Предлагана цена с включен ДДС за междуселищните
линии на пътнико километър – от 1 до 20 точки. Най-ниската цена получава 20
точки, а най-високата – 1 точка. Останалите предложения получават интерполирана
оценка с точност до втория знак след десетичната точка.
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Критерий 4.Оборудване на превозните средства за превоз на трудно
подвижни лица.
4.1.Оборудвани – 10 т.
4.2.Необорудвани – 5 т.
Критерий 5.Възраст на автобусите и съоръженост с климатик,
химическа тоалетна, хладилник, аудиовизуална техника и др.
5.1.До 10 г.- от 5 до 10 точки. Най-новият автобус в този интервал получава
10 точки, а най-старият – 5. Останалите предложения получават интерполирана
оценка с точност до втория знак след десетичната точка.
5.2.От 10 до 15 г. – от 2 до 4 т. Най-новият автобус в този интервал получава
4 точки, а най-старият – 2. Останалите предложения получават интерполирана
оценка с точност до втория знак след десетичната точка.
5.3.Над 15 г. – 1 точка
5.4.За всяко допълнително съоръжение – по 1 точка.
Критерий 6.Собственост на автомобилите, с които кандидатства
превозвача
6.1.Собствени или на лизинг до 1 г. – 10 т.
6.2.Лизингов договор над 1 г. – от 5 до 9 т. – най-краткосрочния лизинг
получава 9 точки, а най-дългосрочния – 5 т.; останалите предложения получават
интерполирана оценка с точност до втория знак след десетичната точка
6.3.Наети с договор под наем със срок не по-малък от 1 година – 2 т.
Критерий 7.Досега изпълняващ съответното маршрутно разписание
превозвач – по 1 т. за всяко отделно направление
Критерий 8.Предложение със социално значение за общината – от 5
до 10 точки
Оценката е точкова /максимален брой точки – 100/. Класирането на отделните
оферти става по общия брой натрупани точки. На първо място се класира кандидата,
получил най-голям брой натрупани точки.
ІV.Организирането и провеждането на конкурса, съобразно
изискванията на нормативните документи се възлага на кмета на
общината.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
Стефан Гавраилов – председател на комисията за провеждане на конкурса за
отдаване на концесия на обект-публична общинска собственост, който накратко
запозна присъстващите с мотивите за внесеното предложение. Г-н Гавраилов, който
е вносител на предложението за утвърждаване на доклада от комисията за
провеждане на конкурс с предмет-предоставяне на особено право на ползване на
хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3-публична общинска собственост направи
следното предложение за корекция : в т.1 на проекта за решение след текста
“…Общински съвет-Елена” в края на изречението да бъде записано “като отпада
чл.69,т.4.”. Г-н Гавраилов прояви готовност да отговаря на възникналите въпроси по
внесеното предложение.
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Дадена бе думата за изказване на мнения на:
Инж.Георги Аргиров – общински съветник. Предложението и доклада не са ли
гледани от някоя постоянна комисия.
Д-р Даниела Лаловска отговори че не е, тъй като самата комисия по провеждането
на конкурса е сторила това.
Симеон Кънчев – общински съветник. Нали Постоянната комисия по “Законност и
обществен ред” е трябвало да го гледа, за да не стават такива грешки.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват
13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
утвърждаване на доклад от комисията за провеждане на конкурс с предметпредоставяне на особено право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец”
№3- публична общинска собственост с направената корекция от вносителя в т.1:
след “…Общински съвет Елена” в края на изречението да бъде записан текста “като
отпада чл.69,т.4.”
“ЗА”-9, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №49/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на доклад от комисията за провеждане на
конкурс с предмет-предоставяне на особено право на ползване на
хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3 – публична общинска
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.26, чл.28 и
чл.29 от Наредбата на Община Елена за предоставяне на концесии и доклад за
резултатите за провеждане на конкурс за концесия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Изправя явна фактическа грешка в основанието на Решение №63/29.12.2002
г. на Общински съвет-Елена, като отпада чл.69, т.4.
2.Утвърждава доклада на комисията за провеждане на конкурса с предмет
предоставяне особено право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец”
№3 – публична общинска собственост;
3.Не определя концесионер за концесия с предмет – предоставяне особено
право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3 – публична
общинска собственост;
4.Обявява нов конкурс при спазване на сроковете по чл.14, ал.2 от Наредбата
на Община Елена за предоставяне на концесии.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който накратко запозна присъстващите в залата с
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски
фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци във връзка със задоволяване на жителите на Община Елена с дърва за
огрев и строителна дървесина. Г-н Млъзев поясни, че предложението е внесено за
разглеждане в Общински съвет във връзка с получени писма от Държавно
лесничейство-Елена и Държавно лесничейство с. Буйновци, при което ще бъде
допълнен контингента на леснодостъпни места за добиване на дърва за огрев на
жителите на общината и строителна дървесина. Като вносител на предложението
инж.Дилян Млъзев предложи да се направи корекция в т.1 на проекта за решениедумата “тарифа” да се замени с “такса”.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Комисията разгледа на свое заседание предложението за вземане на решение за
ползване на дървесина в общински горски фонд, на територията на Държавно
лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка със
задоволяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев и строителна
дървесина, като го подкрепя с 3 гласа “за”.
Красимир Николов – секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание предложението за вземане на
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на територията на
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка
със задоволяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев и строителна
дървесина, като го подкрепя с 3 гласа “за”.
Петър Ваков – общински съветник. На колко декара има право населението да
добива дърва за огрев от двете лесничейства.
Инж.Дилян Млъзев отговори, че са общо 113,3 хектара от ДЛ Елена и 131
хектара от ДЛ Буйновци, но ще бъде предоставена допълнителна справка на г-н
Ваков по зададения от него въпрос.
Дадена бе думата на:
Иван Дренчев – общински съветник. Могат ли да се кажат местностите за добив на
дърва.
Заместник кмета на общината инж.Иван Маринов отговори, че това могат да
кажат само лесничеите като уточни, че това е допълване на контингента за добив на
дърва за огрев на населението.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложената корекция в т.1. от
проекта за решение, направена от вносителя инж.Дилян Млъзев думата “тарифа” да
бъде заменена с “такса”:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на
територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци във връзка със задоволяване на жителите на Община Елена с дърва за
огрев и строителна дървесина с гласуваната корекция:
“ЗА”-12, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №50/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински
горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка със задоволяване на
жителите на Община Елена с дърва за огрев и строителна дървесина
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.1 от Закона за горите и
чл.80 ал.8 и ал.2 , т.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Одобрява ползването и възлага на кмета на Община Елена организацията по
провеждането на сеч по такса на корен в общинските гори – отдели и подотдели
:335 “г”, 329 “д”, 322 “е”, 240 “о”, 239 “е” и 239 “о” на територията на Държавно
лесничейство – гр.Елена и 1 “с” на територията на Държавно лесничейство –
с.Буйновци за задоволяване жителите на Община Елена с дърва за огрев и
строителна дървесина и в изпълнение на лесовъдските мероприятия.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който накратко запозна присъстващите с предложението за
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на
територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци. Г-н Млъзев поясни, че ползвателят ще бъде определен чрез конкурс,
посочените отдели и подотдели за сеч се намират на по-трудни места и добиването
на дървесината ще е необходимо да става с техника. Като вносител на
предложението кметът на общината предложи в проекта за решение, т.1 да се
направи следната корекция: след израза “…да се проведе процедура” да се допълни
текста “по реда на Раздел ІІІ от Правилника за прилагане на Закона за горите” и
думата “изпълнител” да бъде заменена с “ползвател”.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
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Йордан Раднев председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.06.2003 г.
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски
фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци, като го подкрепя с 3 гласа “за”. Подкрепяме и корекцията, направена от
кмета на общината като вносител, която бе коментирана на заседанието на ПК.
Красимир Николов – секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 25.06.2003 г.
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски
фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство
с.Буйновци, като го подкрепя с з гласа “за”.
От залата излезе общинският съветник Петър Ваков. В залата присъстват 12
общински съветника.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложената корекция от кмета на общината в проекта за решение, в т.1
след израза “…да се проведе процедура” да се допълни текста “по реда на Раздел ІІІ
от Правилника за прилагане на Закона за горите” и думата “изпълнител” да бъде
заменена с “ползвател”:
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. Приема се.
В залата влезе общинският съветник Петър Ваков. В залата присъстват 13
общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за вземане на
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на територията на
Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци с
гласуваната корекция в проекта за решение:
“ЗА”-10, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №51/26.06.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински
горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и
Държавно лесничейство с.Буйновци
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2 т.3 от Закона за горите и
чл.80 ал.8, ал.2, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Възлага на кмета на общината да проведе процедура по реда да Раздел ІІІ
от Правилника за прилагане на Закона за горите за определяне на ползвател чрез
конкурс с предмет “Предоставяне ползването на дървесина в общински гори, отдели
и подотдели: 335 “е”, 332 “а”, 333 “а”, 329 “ж”, 327 “б”, 327 “г”, 327 “д”, 312 “е”, 322
“д”, 323 “б” на територията на Държавно лесничейство гр.Елена; 1 “д”, 1 “ж”, 1 “м”, 2
“а”, 3 “е”, 4 “и”, 4 “н” на територията на Държавно лесничейство с.Буйновци, както и
да сключи договор за изпълнение.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна накратко присъстващите с предложението за
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.Г-н Млъзев допълни, че
няма пречка да бъде удовлетворена молбата на д-р Красимир Петров за отдаване
под наем на два кабинета в бившата поликлиника за срок от три години.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание предложението за отдаване под
наем на имот-частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание предложението на кмета на
общината за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост на д-р
Красимир Петров, като го подкрепя с 3 гласа “за”.
Мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват 13
общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за отдаване под наем на имот-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 №52/26.06.2003 г.
ОТНОСНО:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Елена, чл.14, ал.2 от ЗОС и Решение № 113/15.06.2000 г. ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отдава под наем за срок от 3 години на д-р Красимир Тодоров Петров в
качеството му на едноличен търговец с фирма “Индивидуална практика за
първична медицинска помощ – д-р Красимир Петров" два кабинета /№1 и
№2 по приложена схема/ на втория етаж в сградата на първа поликлиника в
гр.Елена, ул.”Поп Сава Катрафилов” № 25 с обща площ 21 кв.м при месечна
наемна цена в размер на 2,52 лв.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с наемателя, съгласно т.1
и при спазване на нормативната уредба.
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ПО ОСМА 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 удължаване срока на договори за наем. Инж.Млъзев допълни, че
исканите справки от постоянните комисии за наличието на просрочени задължения
на съответните наематели са изготвени и предоставени на общинските съветници, от
които е видно, че те нямат задължения и отговарят на условията срока на техните
договори да бъде удължен.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Петър Ваков – секретар на Постоянната комисия “Икономическо развитие” .
Постоянната комисия разгледа на свое заседание предложението за удължаване
срока на договори за наем на едноличните търговци, като го подкрепя с 5 гласа “за”.
На заседанието на комисията вчера бяха поискаха справките, които г-н кмета
цитира, за което благодарим.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание предложението за удължаване
срока на договори за наем, като го подкрепя с 3 гласа “за”.
От залата излезе общинският съветник д-р Иван Иванов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Мнения по внесеното предложение не постъпиха.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за удължаване
срока на договори за наем:
“ЗА”-11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №53/26.06.2003 г.
ОТНОСНО:Удължаване срока на договори за наем
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Удължава срока на договорите, както следва:
1.1.договор №24/13.07.2000 г. за наем на едно помещение в сградата на ул.
“Ил.Макариополски” №5 /бивш градски стол/ в гр.Елена с Димитър Йорданов Тончев
в качеството му на едноличен търговец с фирма “Димитър Тончев” от гр.Елена за
срок от 1 /една/ година;
1.2.договор №31/07.08.2000 г. за наем на павилион в СОУ “Иван Момчилов”
гр.Елена с Димитър Йорданов Тончев в качеството му на едноличен търговец с
фирма “Димитър Тончев”от гр.Елена за срок от 1 /една/ година;
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1.3.договор №23/07.07.2000 г. за наем магазин-пивница в гр.Елена, ул. “Васил
Левски” №36 с Иван Миланов Боев в качеството му на едноличен търговец с фирма “
Стилс-Иван Боев” от гр.Елена за срок от 1 /една/ година.
2.Възлага на кмета да сключи с наемателите анекси към договорите за наем
по т.1, които стават неразделна част от тях.
Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 15.00 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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