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
№9
Днес 21.08.2003 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието
участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като отсъства инж.Ив.Генов. 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”, Елка
Николова-н-к отдел “ОИФ”, Румяна Антонова–н-к отдел “Общинска собственост и
приватизация”, инж.Димитрина Иванова – н-к отдел “Селищно изграждане”, Мария
Симеонова-главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, д-р Стефан
Минчев-управител на “МБАЛ “Д-р Д.Моллов”- Елена” ЕООД, инж.Илия Брунковуправител на Елена Автотранспорт ЕООД, Стефан Няголов – кмет на кметство
Беброво, Ширин Хашимова-кмет на кметство Майско и Назифе Кямилова –кметски
наместник с.Каменари.
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 информация за текущото изпълнение на бюджета за
първото шестмесечие на 2003 г.

Вн.:Кмета на общината

2.Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни
заплати от 01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в
съответствие с ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС №136 от
23.06.2003 г.

Вн.:Кмета на общината

3.Предложение относно провеждане на акредитационна процедура в “МБАЛ
“Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена.

Вн.:Кмета на общината

4.Предложение относно създаване на кметство
с.Каменари.

с административен център

Вн.:Кмета на общината
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5.Предложение относно определяне управител на “Елена Автотранспорт”
ЕООД.

Вн.:Кмета на общината

6.Предложение относно създаване на местна комисия за обществен ред и
сигурност.

Вн.:Председателя на ОбС

7.Предложение относно вземане на решение за възлагане добиването на
дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство
гр.Елена, засегнат от пожар на 12.05.2003 г.

Вн.:Кмета на общината

8.Предложение относно определяне статута на имоти-общинска собственост.

Вн.:Кмета на общината

9.Предложение относно дарение, получено в Община Елена от Община
Волфсбах, Австрия.

Вн.:Кмета на общината

Председателят на Общински съвет призова общинските съветници за
изразяване на мнения по внесения Проект за дневен ред.
Дадена бе думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който направи
предложение в Проекта за дневен ред, като следваща точка да бъде включено
предложението за откриване процедура за приватизация на общински нежилищен
имот. Г-н Млъзев уточни, че е постъпило предложение от Стефан Бараков за
закупуване на магазина, намиращ се на ул.”Васил Левски” № 32-36, което е
разгледано на заседания на постоянните комисии “Икономическо развитие” и
“Законност и обществен ред” .
Дадена бе думата на Иван Бояджиев, общински съветник и член на
постоянната комисия “Икономическо развитие”, който предложи от името на
комисията, като нова точка в Проекта за дневен ред да бъде допълнено
предложение за приемане на доклад на временната комисия за проучване и анализ
на необходимостта от изграждане на междуселищен път, със стопанско
предназначение между селата Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение ВълчевциКрумчевци. Г-н Бояджиев допълни, че доклада е разгледан на заседания на
постоянните комисии “Икономическо развитие” и “Селищно изграждане”.
Дадена бе думата на Йордан Минчев, общински съветник и член на
постоянната комисия “Икономическо развитие”, който предложи от името на
комисията, в Проекта за дневен ред да се допълни предложението, за проявен
интерес за закупуване на общински имоти и съответното определяне на формата,
за обществено обсъждане предназначението на бившата детска градина “Ана
Брадел” в гр.Елена и имот на ул.Пърчевци. Г-н Минчев допълни, че внася
предложението, във връзка с постъпили предложения за закупуването на имотите
от Христо Димитров Христов и Христо Любенов Георгиев, които са разгледани на
заседания на постоянните комисии “Икономическо развитие” и “Законност и
обществен ред”.
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Дадена бе думата на общинският съветник инж.Георги Аргиров, който
направи предложение, като допълнителна точка в Проекта за дневен ред, отново
да се включи предложението, за отдаване под наем на помещение в имотчастна общинска собственост, внесено от кмета на общината, което не бе прието на
миналото заседание на Общинския съвет.
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 внесените предложения за допълнение в Проекта за дневен ред, по реда
на тяхното постъпване:

от кмета на общината

- откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се.

от ПК “Икономическо развитие”

- приемане на доклад на временната комисия за проучване и анализ на
необходимостта от изграждане на междуселищен път със стопанско
предназначение между селата Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение ВълчевциКрумчевци:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

от ПК “Икономическо развитие”

-Проявен интерес за закупуване на общински имоти:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4. Приема се.

от инж.Георги Аргиров

- отдаване под наем на помещение в имот-частна общинска собственост:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” –1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения
Проект за дневен ред с гласуваните предложения за нови точки 10,11,12 и 13:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета за
първото шестмесечие на 2003 г.

Вн.:Кмета на общината

2.Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни
заплати от 01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в
съответствие с ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС №136 от
23.06.2003 г.

Вн.:Кмета на общината

3.Предложение относно провеждане на акредитационна процедура в “МБАЛ
“Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена.

Вн.:Кмета на общината
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4.Предложение относно създаване на кметство
с.Каменари.

с административен център

Вн.:Кмета на общината

5.Предложение относно определяне управител на “Елена Автотранспорт”
ЕООД.

Вн.:Кмета на общината

6.Предложение относно създаване на местна комисия за обществен ред и
сигурност.

Вн.:Председателя на ОбС

7.Предложение относно вземане на решение за възлагане добиването на
дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство
гр.Елена, засегнат от пожар на 12.05.2003 г.

Вн.:Кмета на общината

8.Предложение относно определяне статута на имоти-общинска собственост.

Вн.:Кмета на общината

9.Предложение относно дарение, получено в Община Елена от Община
Волфсбах, Австрия.

Вн.:Кмета на общината

10.Предложение относно откриване процедура за приватизация на общински
нежилищен имот.

Вн.:Кмета на общината

11.Предложение относно приемане на доклад на временната комисия за
проучване и анализ на необходимостта от изграждане на междуселищен път със
стопанско предназначение между селата Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение
Вълчевци-Крумчевци.

Вн.:ПК “ИР”

12.Предложение относно проявен интерес за закупуване на общински имоти.
13.Предложение относно отдаване
общинска собственост.

Вн.:ПК “ИР”

под наем на помещение в имот-частна

Вн.:Кмета на общината

В залата влезе общинският съветник Симеон Кънчев. Присъстват 15 общински
съветника.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината, който подробно запозна присъстващите с информацията за
текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2003 г. Г-н Млъзев
изрази готовност да отговаря на възникналите въпроси.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие” /от залата
отсъства председателя на комисията/. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание, проведено на 20.08.2003 г.информацията за текущото изпълнение на
бюджета за първото шестмесечие на 2003 г., като я подкрепя с 4 гласа “за”.
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От залата излязоха общинските съветници инж.Георги Аргиров и Йордан
Раднев. В залата присъстват 13 общински съветника.
Дадена бе думата за изказване на мнения на:
Петър Ваков – общински съветник. Имам два въпроса, които искам да задам. Какво
става с лекотоварния автомобил за патронажа. Първото тримесечие мина, второ
тримесечие също, още няма закупен автомобил, защо лъжете хората и защо
приемаме неща, които не ги изпълняваме. Другият ми въпрос е за дома за стари
хора в с.Средни колиби-какво стана с проекта, нали и за това гласувахме средства.
Дадена бе думата за отговор на:
Инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. По въпроса за закупуване на лекотоварен
автомобил за патронажа отговора ми е, че все още не е закупен такъв, което не
значи, че той няма да бъде закупен през следващия период. Което съм го обещал
г-н Ваков ще го изпълня. Проекта за дома за стари хора е готов, даже можете да се
запознаете с него.
Д-р Даниела Лаловска отбеляза, че доста от нещата са свършени, но да имат
общинските съветници в предвид, че се приема текущото изпълнение на бюджета
за първото шестмесечие за тази година.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват
13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване информацията за
текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2003 г.:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 7. Не се приема.
В залата влязоха общинските съветници инж.Георги Аргиров и Йордан
Раднев. Присъстват 15 общински съветника.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
който запозна присъстващите с предложението за определяне на средните месечни
брутни работни заплати от 01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна
заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС №136
от 23.06.2003 г. Г-н Млъзев заяви, че ще отговаря на възникналите въпроси по
внесеното предложение.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003
г.предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от
01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с
ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС №136 от 23.06.2003 г. , като го
подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2003 г. и
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003
г., изменено и допълнено с ПМС №136 от 23.06.2003 г.:
“ЗА” – 15, “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 №58/21.08.2003 г.
ОТНОСНО:Определяне на средните месечни брутни работни заплати
от 01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в
съответствие с ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС №
136 от 23.06.2003 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.,
изменено и допълнено с ПМС № 136 от 23.06.2003 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ :
1.Определя основните месечни работни заплати на кмета на общината,
кметовете на кметства и кметски наместници считано от 1 юли 2003 г. както
следва:
№
Кмет, кметски наместник
Основна месечна РЗ /лв/
до 30.06.03 от 01.07.03
1.
Кмет на община
707
725
2.
Кмет на кметство с.Беброво
303
310
3.
Кмет на кметство с.Майско
333
340
4.
Кмет на кметство с.Константин
333
340
5.
Кметски наместник с.Буйновци
252
259
6.
Кметски наместник с.Дрента
241
248
7.
Кметски наместник с.Илаков рът
241
248
8.
Кметски наместник с.Каменари
252
259
9.
Кметски наместник с.Костел
241
248
10. Кметски наместник с.Марян
241
248
11. Кметски наместник с.Мийковци
241
248
12. Кметски наместник с.Палици
241
248
13. Кметски наместник с.Руховци
241
248
14. Кметски наместник с.Средни колиби
241
248
15. Кметски наместник с.Тодювци
241
248
16. Кметски наместник с.Чакали
241
248
17. Кметски наместник с.Яковци
252
259
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
01.07.2003 г. в рамките на средствата за работна заплата, както и средната
месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за държавна дейност
6

Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.08.2003 г.

финансирана с общински приходи – общинска администрация, за приетата
допълнителна численост, считано от 01.07.2003 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 30
от
до
от
юни
01.07.03 30.06.03 01.07.03 01.07.до
31.12.03
2003
56
56
309,80
320,64
107735
2

2

309,80

320,64

3848

3.Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице за
работещите в дейностите общинска отговорност, считано от 01.07.2003 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 30
от
юни
01.07.03
2003
13
13
7,5
7,5
1
1
6,5
6,5
12
12
3
3
6
6
4
3

Средна месечна
С-ва за
брутна РЗ /лв/
РЗ от
01.07.до
до
От
30.06.
01.07.03 31.12.03
2003 г.
171,75
177,76
13865
227,22
235,16
10582
245,50
254,09
1525
224,42
232,27
9059
199,08
206,05
14836
187,34
193,90
3490
207,00
214,25
7713
195,00
201,82
3633

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 01.07.2003 г. и утвърждава средствата за работна заплата както следва:
№

Функция, дейност,
бюджетно звено

Численост /бр/
до
30.06.
2003 г.

от
01.07.03

Средна месечна
брутна РЗ /лв/
до
От
30.06.
01.01.03

С-ва за
РЗ от
01.01.до
30.06.03
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1.

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

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
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

188,0
138,5
49,5

188,0
138,5
49,5

248,24
х
х

260,40
Х
Х

293731
х
х

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
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

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
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

241,55
266,10
140,90
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
232,81
х
х
233,65
х
х
231,06
х
х
241,89
х
х
221,19
х
х

264.31
Х
Х
262,72
Х
Х
273,08
Х
Х
266,15
Х
Х
277,45
Х
Х
242,29
Х
Х
237,82
Х
Х
252,81
Х
Х
290,00
Х
240,28
Х
Х
240,96
Х
Х
242,00
Х
Х
237,00
Х
Х
248,00
Х
Х
231,14
Х
Х

231536
х
х
109555
х
х
31951
х
х
31938
х
х
33960
х
х
24132
х
х
3567
х
х
3792
х
х
8700
х
46136
х
х
24578
х
х
5808
х
х
5688
х
х
5208
х
х
4854
х
х
8

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

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

96,5
81,0
15,5
81,0

96,5
81,0
15,5
81,0

207,53
212,03
183,20
212,03

214.79
219.45
189.61
219.45

Х
106653
17634
106653

11,0
0,5

11,0
0,5

183,20
183,20

189,61
189,61

12514
569

4,0
33,0

4,0
33,0

183,20
187,14

189,61
193,69

4551
38351

33,0

33,0

187,14

193,69

38351

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за провеждане
на акредитационна процедура в “МБАЛ “Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД
гр.Елена. Гн- Млъзев допълни, че провеждането на акредитационната процедура е
законово регламентирана и ако възникнат въпроси, управителя д-р Стефан Минчев
присъства в залата.
Д-р Даниела Лаловска даде думата на председателя на Постоянната комисия
“Здравеопазване и социална политика” за изразяване на мнение по внесеното
предложение, като се мотивира, че комисията не е могла да проведе своето
заседание, поради липса на кворум.
Д-р Нина Титева – председател на Постоянната комисия “Здравеопазване и
социална политика”. Аз подкрепям внесеното предложение за акредитация на
“МБАЛ “Д-р Димитър Моллов-Елена”.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за провеждане на акредитационна процедура в “МБАЛ
“Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №59/21.08.2003 г.
ОТНОСНО :Провеждане на акредитационна процедура в “МБАЛ “Д-р
Димитър Моллов” – Елена” ЕООД гр. Елена
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Наредба № 1 /
27.04.2000 г. на МЗ и чл.147,ал.2 от ТЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Дава съгласие на Управителя на “МБАЛ “Д-р Димитър Моллов” – Елена”
ЕООД гр. Елена за провеждане на акредитациона процедура в лечебното заведение
и определяне на комисия по самооценяване.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението, за създаване на кметство с административен център с.Каменари.
Г-н Млъзев добави, че такова решение е необходимо, при което ще се направи
събрание в Каменари, за което има договореност, за да се разясни на хората
начина, по който ще стане създаването на кметството.
Д-р Даниела Лаловска 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 20.08.2003 г.
предложението, за създаване на кметство с административен център с.Каменари,
като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения на:
Петър Ваков-общински съветник. По радиото имаше информация тези селища,
които не са кметства, че ще се правят частични избори, но все пак това решение
трябва да се вземе.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че Общинския съвет изпреварва
ситуацията и уточни, че с днешното решение се открива процедура за допитване
чрез подписка , при което хората ще бъдат улеснени.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Сашо Топалов – общински съветник.Има договореност с кого и какво.
Дадена бе думата за отговор на:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Има създадена организация на 26.08.2003
г. да се проведе събрание в с.Каменари, или по т. 2 от проекта за решение сме се
подготвили.
Сашо Топалов-общински съветник. Искам да стане ясно.Обяснете на хората, че
става въпрос за частични избори. По мнение на специалистите въпросът е на
субективна технология. Препоръчвам администрацията да бъде по-активна, за да
може областния управител да се произнесе в съответния срок и на 26 да има
избори в Каменари, за да се избегне преди направената грешка хората да не могат
да си избират кмет.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за създаване на кметство с административен център
с.Каменари:
“ЗА” – 15, “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 №60/21.08.2003 г.
ОТНОСНО:Създаване
с.Каменари

на

кметство

с

административен

център

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2 от ЗАТУРБ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ :
1. Да се извърши допитване чрез подписка до населението на с.Каменари за
създаване на кметство с административен център същото село и на територията на
съществувалото до 1999 г. кметство Каменари;
2. Задължава кмета на Община Елена и кметския наместник в с. Каменари в
едноседмичен срок да организират събрание на населението в село Каменари, на
което да се разяснят възможностите и начина за събиране на подписка за
създаване на кметство;
3. Допитването да се извърши по реда на глава пета “Подписка” от Закона за
допитване до народа.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението, за определяне управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД. Г-н
Млъзев допълни, че няма да зачита приложените материали към предложението,
тъй като са раздадени на общинските съветници. Г-н Млъзев отбеляза факта, че на
практика Елена Автотранспорт е единствения изпълнител в общинската
транспортна схема на губещите линии, и изрази съжаление, че общината няма
възможност да подпомага дейността на дружеството. Кметът на общината
предложи на присъстващите общински съветници да подкрепят предложението,
инж.Илия Брунков да бъде избран за следващите три години, за управител на
дружеството.
От залата излезе общинският съветник Иван Бояджиев. В залата присъстват
14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище
на:
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за определяне управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД, като го
подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа предложението на кмета на общината, за
определяне управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД, като за него са гласували
1- “за”, 2- “въздържали се” и 1 “против”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
определяне управител на “Елена Автотранспорт” ЕООД:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Не се приема.
В залата влезе общинският съветник Иван Бояджиев.
Присъстват 15 общински съветника.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите с предложението, за създаване на местна комисия за обществен ред
и сигурност. Д-р Лаловска изрази мнение, че тази комисия се създава с цел
сигурността, безопасността и спокойствието на живущите на територията на
общината. Г-жа Лаловска уточни, че членовете на комисията не са предложени
поименно, а само по длъжност, поради предстоящите местни избори, като
подчерта, че ако се приеме предложението, ние ще бъдем втората община в
областта, с такава комисия. Д-р Лаловска призова общинските съветници да
подкрепят предложението и допълни, че началника на РПУ полковник Кънчев е в
залата и ще даде отговор на възникналите въпроси.
Дадена бе думата за изразяване на становище на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност, като
го подкрепя с 4 гласа “за” и предлага в състава на комисията да влезе
представител на сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол-1899”.
Дадена бе думата за изразяване на мнения на:
Петър Ваков – общински съветник. Защо толкова късно се предлага това
предложение, шест месеца по-късно. Когато се изгражда комисия, не се пишат
длъжности, а имена и предлагам двама общински съветника да влязат в състава и.
Д-р Даниела Лаловска-председател на Общинския съвет. До нас стратегията стигна
в началото на м.юли на съвещание във Велико Търново и затова се забавихме със
създаването на такава комисия. За имената не смятам, че е точно така, защото и
след провеждането на местните избори тя ще функционира, затова тук за
председател е посочен председателя на Общинския съвет, за секретар –секретаря
на общината и т.н. Предлагам Ви да подкрепите създаването на една такава
комисия, тъй като района ни е голям, идват странични хора и имуществената и
физическа сигурност на гражданите и фирмите трябва да бъде осигурена. Контакта
на тази комисия, с органите на реда за сигурност ще бъде полезна за всички ни.
Дадена бе думата на:
Костадин Димитров – общински съветник. В състава на тази комисия да присъстват
председатели на други политически сили.
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общинския съвет. В примерните правила
за създаването на комисията не пише, че трябва да има представители на
политически сили. Не става въпрос комисията да се съставя на политическа основа,
а в нея да влизат представители на органите за местно самоуправление,
обществени и неправителствени формирования др. и целта е да се научим да
работим в интерес на гражданите. Не приемам, че трябва да се включват в състава
на комисията председатели на партии.
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Дадена бе думата на:
Сашо Топалов – общински съветник. Разбирам, че трябва да се създаде такава
местна комисия на територията на община Елена и смятам, че трябва да подкрепим
създаването и. Политическите партии имат съвсем други цели и не смятам, че г-н
Димитров е прав. Може би ни трябва повече информация за работата на една
такава комисия. Предлагам двамата директори на Държавните лесничейства да
влязат в нея, защото вие знаете какви са проблемите по този въпрос на
територията на нашия регион. В точка три няма срок, тези правила ги има, но да си
приемем собствени правила.
Костадин Димитров- общински съветник. Като направих предложението за
председатели на политически сили имах предвид друго. Оттеглям си
предложението.
Дадена бе думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник. Уважаеми колеги, уважаема госпожо
председател. Усещам, че се бърза с тази комисия и мисля, че няма да сгрешим, ако
отложим разглеждането на това предложение. Ще се създадат правила, и кой ще ги
утвърждава. Не е логически на политически принцип да се съставя тази комисия,
но тъй като гледам няма нито един член в комисията, който да не е член на СДС и
вие наистина я деполитизирате. Има още какво да се доогледа по това
предложение. Предлагам дори и председателя на сдружението “Защита интересите
на гражданите в Община Елена” да влезе в състава и. Ще се отзовем на
предложението за създаване на такава комисия, но да отложим разглеждането на
предложението за следващото заседание на Общинския съвет.
Дадена бе думата на:
Полковник Димитър Кънчев – началник РПУ гр.Елена. Целта на тази комисия е да
се създаде положителен контакт между гражданите и полицейските служители и е
добре всеки със своята отговорност да участва за допринасяне на спокойствието и
реда на жителите на общината. Имаме работни карти, примерни планове и ако е
необходимо ще разясним по-подробно на общинските съветници мотивите за
създаването и функционирането на тази комисия, като изразявам своето мнение,
че колкото по-рано се създаде тя, толкова по-добре.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата присъстват
15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението,
направено от г-н Симеон Кънчев за отлагане разглеждането на предложението за
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност за следващото
заседание:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Не се приема.
След проведеното гласуване от името на председателя на Общински съвет бе
дадена 30 минутна почивка.
След почивката в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението, направено от Постоянната комисия “Законност и
обществен ред” в състава на комисията да бъде включен представител на
сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол 1899”:
13

Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.08.2003 г.

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Приема се.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението, направено от
г-н Сашо Топалов, в състава на комисията да бъдат включени директора на
Държавно лесничейство гр.Елена и директора на Държавно лесничейство
с.Буйновци:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –3. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението,
направено от г-н Симеон Кънчев, в състава на комисията да бъде включен
председателя на сдружение “Защита интересите на гражданите в Община Елена” :
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –5. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност с гласуваните
допълнения:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №61/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Създаване на местна комисия за обществен ред и
сигурност
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Създава местна комисия за обществен ред и сигурност.
2. Определя състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност:
Председател:
Председателя на Общински съвет-Елена
Секретаря на Община Елена
Секретар:
Членове:
Началник РПУ гр.Елена
Председател на ПК “ЗОР” към Общински съвет Елена
Председател на Местен съвет по туризъм гр.Елена
Кмет на кметство с.Константин
Представител на Младежки център гр.Елена
Представител на сдружение “Ловно рибарско дружество
Сокол 1899”
Директор на ДЛ Елена
Директор на ДЛ Буйновци
Председател на сдружение “Защита интересите на
гражданите на Община Елена”
3. Комисията да приеме правила за дейността си в съответствие с Примерни
правила за изграждането и дейността на регионалните и местните комисии.
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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
вземане на решение за възлагане добиването на дървесина от общински горски
фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена, засегнат от пожар на
12.05.2003 г. Г-н Млъзев уточни, че предложението е внесено за разглеждане в
Общинския съвет, въз основа на получено писмо от Държавно лесничейство
гр.Елена.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за вземане на решение за възлагане добиването на дървесина от
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена,
засегнат от пожар на 12.05.2003 г., като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Красимир Николов – секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за вземане на решение за възлагане добиването на дървесина от
общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена,
засегнат от пожар на 12.05.2003 г., като го подкрепя с 3 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за вземане на решение за възлагане добиването на
дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство
гр.Елена, засегнат от пожар на 12.05.2003 г.:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №62/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане добиването на
дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно
лесничейство гр. Елена, засегнат от пожар на 12.05.2003 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 2 от Закона за горите и чл.
80, ал. 8 и ал.4, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Да се проведе процедура на обществена поръчка с предмет “Добиване на
дървесина в общински гори, подотдел 237-2 , площ 35 декара на територията на
Държавно лесничейство гр. Елена, опожарени от възникнал пожар на 12.05.2003 г.
и извършване на залесяване с подходящи дървесни видове”.
2. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата и сключи договор
при спазване на ЗОП за дейността и правата по т.1.
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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 запозна присъстващите с
предложението, за определяне статута на имоти-общинска собственост. Г-н Дилян
Млъзев заяви, че няма какво повече да допълни освен това, което е написано в
предложението.
В залата влезе общинският съветник Румяна Павлова. В залата присъстват 16
общински съветника.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за определяне статута на имоти-общинска собственост, като го
подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за определяне статута на имоти-общинска собственост:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №63/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Определяне статута на имоти – общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
Общински съвет-Елена обявява за публична общинска собственост следните
новоактувани недвижими имоти:
1. УПИ ІІІ-“За озеленяване и детска площадка” в квартал 85 по плана на
гр.Елена, АОС № 314/29.07.2003 г.
2. УПИ VІІІ-“За озеленяване” в кв.85 по плана на гр.Елена, АОС №
313/29.07.2003 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението за дарение, получено в Община Елена от Община Волфсбах,
Австрия. Г-н Млъзев уточни, че няма какво повече да добави и че решението е
необходимо, тъй като полученото дарение трябва да бъде заприходено.
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Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев-член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за дарение, получено в Община Елена от Община Волфсбах,
Австрия, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за дарение, получено в Община Елена от Община Волфсбах,
Австрия, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на:
Д-р Иван Иванов-общински съветник . Вземам думата г-н кмете, за да задам един
уточняващ въпрос и да направя едно предложение. Отправям протест, че това е
подигравка с общинските съветници , че нещо, което е разпределено преди един
месец, сега да се в внася в Общинския съвет за разглеждане. По отношение на
въпроса ми-в община Елена според здравната дейност има една общинска фирма,
всички други са частни. Въпроса ми е, по какъв критерий е подбрана една от
частните фирми да получи това по количество смешно дарение и ме интересува,
каква е обосновката Ви за това. Много ми е интересен критерия г-н кмете, дали за
това, че управителя на Медицинския център е бивш член на БКП, или защото е
кандидат за съветник сега от СДС, не мога да разбера. Като имат толкова нужда от
дарение предлагам аз да им подаря якета, панталони и ризи. Предлагам дарението
да се даде на Общинска болница. Имам въпрос и чакам отговор.
Д-р Даниела Лаловска- председател на Общинския съвет. Могат да възникнат и
други въпроси, след което г-н кмета ще отговаря.
Дадена бе думата за отговор на:
Инж.Дилян Млъзев-кмет на общината. Уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми д-р Иванов. Отговорът ми за критерий е големината на
съответното лечебно заведение. Всички останали лечебни заведения са
облагодетелствани от Здравната каса и смятам, че е смешно да се дискутира едно
такова дарение, тъй като става въпрос за шест мъжки панталони, три броя якета и
петнадесет ризи.
Д-р Иван Иванов – общински съветник. Защо да се дава дарение на една фирма,
която по информация от данъчна служба тя е все на загуба. Пък и няма в
Медицински център шест мъже.
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Аз не съм Ви прекъсвал д-р Иванов, когато
Вие имахме думата. Оставете ме да се доизкажа.
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Председателят на
Общинския съвет дава думата д-р Иванов, не съм Ви я дала, Вие вече си казахте
каквото имахте да казвате.
Д-р Иван Иванов- общински съветник. Защо нещо, което преди сто години е
станало, сега трябва да го решаваме. Това е жива подигравка.
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Д-р Иванов веднага да
напусне залата. Ще се научите да уважавате институцията Общински съвет. Няма
да продължа заседанието, докато д-р Иванов е в залата. Моля председателя на
групата общински съветници да си влезе в правомощията. Изведете д-р Иванов от
залата.
Д-р Иван Иванов- общински съветник. Аз имам предложение.
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Д-р Даниела Лаловска – Вие не сте в залата. Няма да продължа заседанието,
докато д-р Иванов е в залата.
Сашо Топалов – председател на групата общински съветници “Демократична
левица”. Много бързо направихте забележка. Как да го отстраня, да го бия ли. Ще
ме чакате ли да се върна отново в залата.
Д-р Даниела Лаловска – ще Ви чакаме.
Д-Иван Иванов- общински съветник. Аз се чувствам неудобен.
Симеон Кънчев – общински съветник. Досега нямаше ред при провеждането на
заседанията. Явно е, че се внася предавателно-приемателен протокол, подписан от
преди два месеца.
От името на председателя на Общински съвет бе дадена 15 минутна почивка.
След почивката в залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
дарение, получено в Община Елена от Община Волфсбах, Австрия:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №64/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Дарение, получено в община Елена от община Волфсбах,
Австрия
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Предоставя получените превързочни материали, униформи и облекла –
дарение от община Волфсбах – Австрия безвъзмездно на МБАЛ “Д-р Димитър
Моллов - Елена” ЕООД и “Медицински център I – Eлена” ЕООД, разпределени
съгласно приложен протокол;
2. Определя камион с хидравлично повдигачно устройство марка ЩАЕР 9 14
– дарение от община Волфсах – Австрия, да бъде експлоатиран от Община Елена,
съобразно нуждите на населението от общината и според волята на дарителя.
3. Всички разходи по легализацията и регистрацията на камион – марка
ЩАЕР 9 14 след преминаването на държавната граница на Република България да
бъдат за сметка на бюджета на Община Елена за 2003 година.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с
предложението, за откриване процедура за приватизация на общински нежилищен
имот. Г-н Млъзев добави, че предложението се внася за разглеждане в Общински
съвет поради това, че е постъпило предложение от Стефан Бараков за закупуване
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на магазина, на който е досегашен негов наемател, при което е необходимо
решение на Общински съвет за откриване на процедура за приватизация.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска добави, че молбата
от Стефан Бараков за закупуване на имота е разглеждана на заседания на
постоянните комисии и те имат становище по нея.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за откриване процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Йордан Раднев – председател на Постоянната комисия “Законност и обществен
ред”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
предложението за откриване процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, като го подкрепя с 4 гласа “за”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на:
Симеон Кънчев – общински съветник. Вписан ли е имота в списъка за приватизация.
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Да, вписан е.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот:
“ЗА” –10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №65/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Oткриване процедура за приватизация на общински
нежилищeн имот
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.1 ал.2, т. 3 , чл.3 ал.3 т.2 и чл.4,
ал. 2 от ЗПСК и чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищeн имот,
невключен в имуществото на общинско търговско дружество, както следва: магазин
(западен) за хранителни стоки, разположен на партерния етаж на жилищен блок на
ул.”Васил Левски” № 32-36 в гр.Елена, представляващ търговска зала,
спомагателна площ и складови помещения, както и 20.23 % ид.части от общите
части на сградата и правото на строеж, построен в УПИ VІІІ в кв.7 по плана на
гр.Елена, актуван с АОС № 89 / 26.08.1996 г.
2. Възлага на Кмета на Община Елена да възложи изготвяне на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на
имота по т.1 чрез процедура на пряко договаряне, при спазване изискванията на
“Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство”.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на председателя на
временната комисия към Общински съвет Елена, създадена с решение
№75/30.08.2001 г. г-н Иван Бояджиев. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с
доклада на временната комисия за проучване и анализ на необходимостта от
изграждане на междуселищен път, със стопанско предназначение между селата
Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение Вълчевци-Крумчевци. Като член на
Постоянната комисия “Икономическо развитие”
от името на комисията г-н
Бояджиев запозна общинските съветници с проекта за решение относно приемане
на доклада на временната комисия към Общински съвет Елена.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
доклада на временната комисия за проучване и анализ на необходимостта от
изграждане на междуселищен път, със стопанско предназначение между селата
Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение Вълчевци-Крумчевци, като го подкрепя с
4 гласа “за”.
Красимир Николов – секретар на Постоянната комисия “Селищно изграждане”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
доклада на временната комисия за проучване и анализ на необходимостта от
изграждане на междуселищен път със стопанско предназначение между селата
Майско-Вълчевци-Бойковци, с отклонение Вълчевци-Крумчевци, като го подкрепя с
3 гласа “за”. Постоянната комисия подкрепя и внесения проект за решение, от
името на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеният доклад и проекта за
решение. Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
приемане на доклад на Временната
комисия за проучване и анализ на
необходимостта от изграждане на междуселищен път, със стопанско
предназначение между селата Майско-Вълчевци-Бойковци с отклонение ВълчевциКрумчевци:
“ЗА” –14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №66/21.08.2003 г.
комисия за
ОТНОСНО: Приемане на доклад на Временната
проучване и анализ на необходимостта от изграждане на
междуселищен път със стопанско предназначение между селата
Майско-Вълчевци-Бойковци с отклонение Вълчевци-Крумчевци
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Приема доклада на временната комисия към Общински съвет Елена.
2.Възлага на кмета на общината да включи в разчета на капиталовите
разходи за 2003 г.обект проектиране на междуселищен път Майско-ВълчевциБойковци с отклонение Вълчевци-Крумчевци в размер до 12 хил.лв.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска разясни мотивите,
поради които е постъпило предложение, от името на Постоянната комисия
“Икономическо развитие”, относно проявен интерес за закупуване на общински
имоти. Д-р Лаловска уточни, че в Общинския съвет са постъпили предложения от
Христо Димитров Христов-управител на “Родопа Г.Оряховица-96” ЕООД с вх.№РД01-06-22/09.07.2003 г. за закупуване на бивша детска градина “Ана Брадел” в
гр.Елена и от Христо Любенов Георгиев, с вх.№РД-01-06-27/1/11.08.2003 г. за
закупуване на имот на ул.Пърчевци.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Симеон Кънчев – общински съветник. Не се разглеждат точки за приватизация по
този начин, не се прави така.
Д-р Даниела Лаловска уточни, че е необходимо общинските съветници да
изслушат становищата на постоянните комисии, за да се разбере за какво става
въпрос.
Дадена бе думата за изказване на становище на:
Йордан Минчев – член на Постоянната комисия “Икономическо развитие”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
постъпилите предложения от Христо Димитров Христов-управител на “Родопа
Г.Оряховица-96” ЕООД с вх.№РД-01-06-22/09.07.2003 г. за закупуване на бивша
детска градина “Ана Брадел” в гр.Елена и от Христо Любенов Георгиев, с вх.№РД01-06-27/1/11.08.2003 г. за закупуване на имот на ул.Пърчевци. Постоянната
комисия излиза със становище, да внесе предложение в Общински съвет за
провеждане на обществено обсъждане бъдещото предназначение на двата имота,
чрез подходяща форма. Подкрепили предложението с 4 гласа “за”.
/Г-н Йордан Минчев зачита предложението на Постоянната комисия
“Икономическо развитие”/
Йордан Раднев- председател на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 20.08.2003 г.
постъпилите предложения от Христо Димитров Христов-управител на “Родопа
Г.Оряховица-96” ЕООД с вх.№РД-01-06-22/09.07.2003 г. за закупуване на бивша
детска градина “Ана Брадел” в гр.Елена и от Христо Любенов Георгиев, с вх.№РД01-06-27/1/11.08.2003 г. за закупуване на имот на ул.Пърчевци. Постоянната
комисия подкрепя предложението на ПК “Икономическо развитие” за провеждане
на обществено обсъждане бъдещото предназначение на двата имота, чрез
подходяща форма, с 4 гласа “за”.
Йордан Минчев – председател на Постоянната комисия “Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм”. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание, проведено на 20.08.2003 г. предложението от Христо Димитров Христовуправител на “Родопа Г.Оряховица-96” ЕООД с вх.№РД-01-06-22/09.07.2003 г. за
закупуване на бивша детска градина “Ана Брадел” в гр.Елена, като подкрепя
предложението на ПК “Икономическо развитие” за провеждане на обществено
обсъждане бъдещото предназначение на имота, чрез подходяща форма с 3 гласа
“за”.
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска призова
общинските съветници да си дадат мнението за конкретна форма, чрез която да се
проведе общественото допитване, за предназначението на имотите.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Сашо Топалов – общински съветник. Предлагам да се направи референдум.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че за да се направи референдум са
необходими средства от бюджета, и че това предложение не е по Закона за
допитване до народа.
Дадена бе думата на:
Сашо Топалов – общински съветник. Искам да ми се изясни въпроса, как да кажа да
или не.
Дилян Млъзев – кмет на общината. Покажете ми формата, по която да стане
дискусията за предназначението на имотите.
Д-р Нина Титева – общински съветник. Нека кмета да предложи формата, по която
да се проведе общественото обсъждане.
Д-р Даниела Лаловска – председател на Общински съвет. Аз предлагам да стане
чрез кръгла маса.
Дадена бе думата на:
Йордан Раднев – общински съветник. Аз смятам, че така или иначе Общинския
съвет трябва да отговори на постъпилите предложения за имотите, не може да не
отговори. Изтича мандата на този Общински съвет, другия ще решава въпроса.
Предлагам да подкрепим внесеното предложение от комисията. Кмета ще внесе
резултатите от общественото допитване на заседание на Общинския съвет. Така
или иначе, ние сме длъжни по някакъв начин да отговорим на желаещите да ги
закупят.
Костадин Димитров – общински съветник. Общо взето подкрепям предложението за
обществено допитване и наистина не можем да не отговорим на желаещите да
закупят имотите. Предлагам да не отхвърляме молбите им.
Дадена бе думата на:
Д-р Нина Титева- общински съветник. Предлагам обществената дискусия да се
проведе чрез кръгла маса, след което резултатите да бъдат публикувани в “Еленска
трибуна”.
Петър Ваков – общински съветник. За бившата детска градина предлагам да се
проведе референдум. До сега хиляда пъти можеше да стане сградата на старчески
дом.
Сашо Топалов – общински съветник. Предназначението ли ще се обсъжда или дали
да се продават имотите или не.
Д-р Даниела Лаловска направи уточнение, че ще се обсъжда бъдещето
предназначение на имотите, каквото хората кажат – било за хотел, било старчески
дом, било отново детска градина. Те да си дадат мнението.
Дадена бе думата на:
Инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Аз не виждам какъв е проблема с
определяне на формата за дискусията. Хората няма да се питат конкретно дали
сградата трябва да се продаде на Христо Христов или да не се продаде, а ще се
питат какво да бъде нейното предназначение. Редно е да се проведе такова
отворено проучване. Ако сега не се реши този въпрос, то догодина ще трябва да се
реши и аз не виждам защо общинските съветници се притесняват за провеждането
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на една такава дискусия. По този начин ще се улесни Общинския съвет да вземе
съответните решения за бъдещето на имотите.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъства 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
общественото обсъждане относно проявен интерес за закупуване на общински
имоти да бъде чрез референдум:
“ЗА” –6, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
общественото обсъждане, относно проявен интерес за закупуване на общински
имоти, да бъде чрез кръгла маса:
“ЗА” –8, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението на
ПК “Икономическо развитие”, относно проявен интерес за закупуване на общински
имоти с гласуваното допълнение, общественото обсъждане да бъде чрез кръгла
маса:
“ЗА” –9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №67/21.08.2003 г.
ОТНОСНО: Проявен интерес за закупуване на общински имоти
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с постъпили предложения,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Възлага на кмета на общината да проведе обществено обсъждане за
бъдещето предназначение на бивша детска градина “Ана Брадел” в гр.Елена и
общински имот, намиращ се на ул.Пърчевци.
2.След проведеното обсъждане - чрез кръгла маса, кмета на общината да
внесе проект за решение.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска предложи да не се
зачита предложението, за отдаване
под наем на помещение в имот-частна
общинска собственост, тъй като общинските съветници са запознати с него от
миналото заседание на Общинския съвет.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Костадин Димитров – общински съветник. Г-н Ваков, не съм против Вас и съм
обеден, че трябва да има такова дружество за “Защита интересите на гражданите
в Община Елена”, но предния път си казах мнението и ще гласувам против.
От залата излезе общинският съветник Иван Дренчев. В залата присъстват 13
общински съветника.
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Д-р Даниела Лаловска отправи запитване към присъстващите в залата
общински съветници дали считат, че е необходимо да се подложи на гласуване, г-н
Ваков да гласува, или не, тъй като той е председател на това сдружение.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Симеон Кънчев – общински съветник. Аз не виждам причина, той да не гласува.
Други мнения не постъпиха. В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението, за
отдаване под наем на помещение в имот-частна общинска собственост:
“ЗА” –8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
Дадена бе думата на:
Петър Ваков-общински съветник. Тъй като четири години не можах да работя за
интересите на гражданите, а някои общински съветници се подиграват, си подавам
оставката от този Общински съвет. Дали по тази клауза със 9 гласа трябваше да се
гласува и да се отхвърля предложението, не съм сигурен.
Дадена бе думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник. С девет гласа трябваше да се гласува, за да
се приеме предложението. Така е.
Други мнения не постъпиха.
Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска закри заседанието в 17.00 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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