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
№ 11
Днес 17.10.2003 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 4 общински
съветника: Сашо Топалов, д-р Иван Иванов, инж.Георги Аргиров и Хасан Хасанов.
От Общинска администрация участие взе Стефан Гавраилов – директор на
дирекция “Специализирана администрация”
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 промяна на бюджета за 2003 год.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на
капиталовите разходи на Община Елена за 2003 г.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно вземане на решение за кандидатстване пред
Социалноинвестиционния фонд по проект “Социални инвестиции и насърчаване на
заетостта”.
Вн.:Зам.кмета на общината
4.Предложение относно вземане на решение за промяна на решение
№50/26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена.
Вн.:Зам.кмета на общината
5.Предложение относно вземане на решение за промяна на решение
№51/26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена и допълнително ползване на
дървесина в общински гори на територията на ДЛ с.Буйновци.
Вн.:Зам.кмета на общината
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6.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.:Председателя на комисията
за провеждане на конкурса
7.Информация за дейността и изпълнение решенията на Общински съветЕлена за периода 1999-2003 година.
Вн.:Председателя на ПК “ЗОР”
Председателят на Общински съвет призова общинските съветници за
изразяване на мнения по внесения Проект за дневен ред.
Дадена бе думата на г-н Симеон Кънчев, който направи предложение в
Проекта за дневен ред да останат точките 1,2 и 7, другите да отпаднат за
разглеждане на днешното заседание.
Председателят на Общинския съвет д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че
е добре т.6 за 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 да остане, тъй като процедурата следва да бъде приключена.
Дадена бе думата на г-н Йордан Раднев, който изрази мнение за несъгласие,
цитираните точки от г-н Кънчев да отпаднат за разглеждане на днешното
заседание.
Дадена бе думата на г-жа Марийка Брешкова, която от името на Постоянната
комисия “Законност и обществен ред” направи предложение като следваща точка 8
в Проекта за дневен ред да се допълни - Становище на Общински съвет по молби
от граждани.
Д-р Даниела Лаловска направи предложение като следваща точка 9 в
Проекта за дневен да се допълни преписката от Президента на РБ, във връзка с
молба от Костадин Христов Иванов от гр.Елена за опрощаване на надвзета пенсия
в размер на 390 лв. и допълни, че има становище по молбите на гражданите от
Постоянната комисия “Законност и обществен ред”.
Дадена бе думата на директора на “Специализирана администрация” Стефан
Гавраилов, който направи предложение като следваща точка 10 в проекта за
дневен да се включи молбата на ветераните от войните.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска допълни, че има
писмо от Областен управител, с вх.№ РД-01-06-25/08.10.2003 г. във връзка със
съответни облекчения на вид определени услуги за ветераните от войните.
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 направените предложения за допълнения на Проекта за дневен ред по
реда на тяхното постъпване:
- Да отпаднат за разглеждане от Проекта за дневен ред т.3, 4 и 5, направено
от Симеон Кънчев:
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
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- Като т.8 в Проекта за дневен ред да се допълни- Становище на Общински
съвет по молби от граждани, направено от Марийка Брешкова - член на ПК “ЗОР”:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
- Като т.9 в Проекта за дневен ред да се допълни – Становище на Общински
съвет за опрощаване на дълг за неправилно получена пенсия от Костадин Христов
Иванов, направено от д-р Даниела Лаловска:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
- Като т.10 в Проекта за дневен ред да се допълни – Вземане на решение по
молба от Общински съвет на ветераните от войните, направено от Стефан
Гавраилов.
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен
ред с гласуваните допълнения за т.8,9 и 10 :
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение относно промяна на бюджета за 2003 год.
Вн.:Кмета на общината
2.Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на
капиталовите разходи на Община Елена за 2003 г.
Вн.:Зам.кмета на общината
3.Предложение относно вземане на решение за кандидатстване пред
Социалноинвестиционния фонд по проект “Социални инвестиции и насърчаване на
заетостта”.
Вн.:Зам.кмета на общината
4.Предложение относно вземане на решение за промяна на решение
№50/26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена.
Вн.:Зам.кмета на общината
5.Предложение относно вземане на решение за промяна на решение
№51/26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена и допълнително ползване на
дървесина в общински гори на територията на ДЛ с.Буйновци.
Вн.:Зам.кмета на общината
6.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.:Председателя на комисията
за провеждане на конкурса
7.Информация за дейността и изпълнение решенията на Общински съветЕлена за периода 1999-2003 година.
Вн.:Председателя на ПК “ЗОР”
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8.Становище на Общински съвет по молби от граждани.
Вн.: Постоянната комисия “ЗОР”
9.Становище на Общински съвет за опрощаване на дълг за неправилно
получена пенсия от Костадин Христов Иванов.
Вн.: Председателя на ОбС
10.Вземане на решение по молба от Общински съвет на ветераните от войните
Вн.: Ст.Гавраилов-директор на
дирекция “СА”
Д-р Даниела Лаловска съобщи на присъстващите в залата, че заместник кмета
на общината г-жа Анета Ламбурова отсъства от заседанието поради здравословни
причини и като вносител на предложенията се замества от г-н Стефан Гавраилов,
директор на дирекция “Специализирана администрация”.
Председателят на Общински съвет предложи материалите да не се четат, тъй
като всички общински съветници са запознати със тяхното съдържание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на Стефан Гавраилов, който
накратко запозна присъстващите с предложението за промяна на бюджета за 2003
г., като заяви, че ще отговаря на възникналите въпроси.
Дадена бе думата за изказване на мнение по внесеното предложение на:
Петър Ваков – общински съветник: Ще бъде ли закупен автомобил за Домашния
социален патронаж.
Г-н Стефан Гавраилов отговори, че този въпрос се отнася по второто
предложение, но отговори, че ще се направи заявка за автомобила за този месец.
Други 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 промяна на бюджета за 2003 г.:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №74/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Промяна на бюджета за 2003 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските
бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Приема промени по разходната част на бюджета за 2003 г. /Приложение №
1/ както следва:
1.1. Намалява с 5630 лв. разходите във функция “Жилищно строителство,
благоустрояване и опазване на околната среда”, дейност “Други дейности по
благоустройство и опазване на околната среда”, като от 23000 лв. става 17370 лв.
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1.2. Увеличава разходите по функции както следва:
1.2.1. Функция 1 “Общи държавни служби”, дейност “Общински съвет” с 800
лв., като от 13580 лв. става 14380 лв.
1.2.2. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
“Програма за временна заетост” – държавна дейност, дофинансирана с общински
приходи с 2130 лв., като от 0 по първоначален бюджет се увеличава на 2130 лв
1.2.3. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
“Програма за временна заетост” – общинска дейност с 1000 лв., като от 3888 лв. се
увеличава на 4888 лв.
1.2.4. Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност
“Спортна база за масова физкултура” с 400 лв., като от 2000 лв. се увеличава на
2400 лв.
1.2.5. Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност
“Други дейности по културата” с 1300 лв., като от 21876 лв. се увеличава на 23176
лв.
2. Приема предложените промени за функция “Образование”, дейност
“Общообразователни училища” както следва:
2.1. Намалява с 300 лв. бюджета на ОУ “Отец Паисий” с. Майско”, като от
106907 лв. се намалява на 106607 лв.
2.2. Увеличава с 300 лв. бюджета на НУ “Ил.Макариополски” гр.Елена, като
от 101773 лв. се увеличава на 102073 лв.
3. Приема предложените промени за функция “Почивно дело, култура и
религиозни дейности”, дейност “Читалища” както следва:
3.1. Намалява неусвоената субсидия на Читалище - с.Каменари с 520 лв. и от
520 лв. става 0 лв.
3.2. Увеличава с 260 лв. субсидията на новорегистрираното Читалище с.Бадевци, като от 0 лв. субсидията става 260 лв.;
3.3. Увеличава с 260 лв. субсидията на новорегистрираното Читалище с.Марян, като от 0 лв. субсидията става 260 лв.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на Стефан Гавраилов, който
накратко запозна присъстващите с предложението за извършване на вътрешни
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по разчета
за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2003 г.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Красимир Николов-общински съветник: Имам два въпроса, които искам да задам.
Първият е за канализацията за отпадни води и ремонт улична мрежа в квартал
Кантона в с.Майско. Предлагам проектирането да се запише за тази година, тъй
като това е много сериозно мероприятие, което ще отнеме доста време. Ние за
догодина сме предвидили проектирането, но предлагам да го запишем за тази
година, за да бъде видно. Вторият ми въпрос е за закупуването на автомобил за
Домашен социален патронаж
средствата - да
се завишат с 4 хил. лв., или
общо стават 12 хил.лв., за да може да се закупи нов лек автомобил УАЗ, тип
линейка.
5

Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 17.10.2003 г.

Д-р Даниела Лаловска - не казвате г-н Николов от къде да се вземат и да се
увеличат парите.
Красимир Николов – общински съветник : Конкретно не мога да кажа от къде да се
вземат средствата, защото не съм вътре в нещата, но проектирането е някъде
около 5 хил. лева, което ще отнеме време. Догодина да бъде изпълнението, но
проектирането отнема 2-3 месеца сега да го заложим, за тази година, като нов
обект. Вие преценете къде и как да се отбележи и от къде да се вземат средствата,
но нека проектирането да бъде тази година.
Стефан Гавраилов - Предлагам средствата за проектиране да бъдат от Фонд
приватизация.
Петър Ваков –общински съветник: Разбрах, че в училището в с.Средни колиби са се
настанили хора да живеят там.Ще се похаби това училище.
Д-р Д.Лаловска : Доколкото Ви разбирам г-н Николов искате средствата за
проектиране на обекта да бъдат за тази година и да бъде записан като нов обект,
като средствата бъдат осигурени от Фонд приватизация.
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам да прекратим дебатите по този
въпрос. Не е нужно повече да дебатираме.
Председателят на Общински съвет даде думата за отговор на възникналите
въпроси на:
Стефан Гавраилов- директор на дирекция “Специализирана администрация”. На
първия въпрос на г-н Николов, ние говорихме и в комисията по този въпрос, че сме
предвидили за догодина проектирането за канализацията за отпадни води и
ремонт улична мрежа в квартал Кантона в с.Майско в размер на 1000 лева. Като го
преместим за тази година трябва да добавим още 4 хил.лева, като ще се завиши
общата сметна стойност на обекта. Не можем да го отразим като нов обект, тъй
като той е получил постоянен номер в Министерството на финансите, само ще
променим разпределението на средствата по разходите. На втория въпрос за
завишаването с 4 хил. лева средствата за закупуването на лек автомобил за
Домашния социален патронаж предлагам също да бъдат от Фонд приватизация. На
г-н Ваков на въпроса в бившето Оздравително училище в с.Средни колиби няма
настанени хора.
Други мнение по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване направените предложения за допълнение
в предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи,
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община
Елена за 2003 г.:
- средствата за проектиране на обект канализацията за отпадни води и
ремонт улична мрежа в квартал Кантона в с.Майско да бъдат в размер на
5000 лева от Фонд приватизация:
“ЗА” –11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
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- да се увеличат средствата за закупуване на лек автомобил за нуждите на
Домашен социален патронаж с 4000 хил.лева от Фонд приватизация:
“ЗА” –11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи,
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община
Елена за 2003 г. с гласуваните допълнения:
“ЗА” –12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №75/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между
разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране
на капиталовите разходи на Община Елена за 2003 г.
На основание чл.10, ал.3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2003 г. и
писмо № 08-00-371/19.06.2003 г. на Министерството на финансите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Приема вътрешните компенсирани промени в капиталовите разходи на
Община Елена към 01.09.2003г., финансирани със средства от целева субсидия
съгласно чл.10, ал.3 от ЗДБРБ за 2003 г., включително и за осигуряване на
необходимите средства
за съфинансиране на обектите от проект “Красива
България”, средства от СФИДА, СБС, включително остатък от ФЖС, съгласно
приложението .
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на Стефан Гавраилов –
директор на дирекция “Специализирана администрация”, който запозна накратко
присъстващите с предложението за вземане на решение за кандидатстване пред
Социалноинвестиционния фонд по проект “Социални инвестиции и насърчаване на
заетостта”.
Д-р Даниела Лаловска даде думата за изказване на мнение по
предложението на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Защо трябва да кандидатства общината за
финансиране пред фонда точно за изграждане на дом за стари хора в с.Средни
колиби. За там има и други предложения и не трябва да бързаме с това решение.

7

Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 17.10.2003 г.

Аз затова ви предложих тази точка да отпадне за разглеждане на днешното
заседание, защото можехме да обсъдим и други варианти за Средни колиби. Ако
това предложение беше внесено преди два месеца нямаше да възразя. Има и други
училища в района. Отправям апел да не се разглежда това предложение на
днешното, последно заседание на този Общински съвет.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че този въпрос стои от миналата
година за решаване и сега не се решава въпроса за общежитието, тъй като
предложението не е ново, а става въпрос за кандидатстване пред
Социалноинвестиционния фонд за финансиране на обекта.
Г-н Стефан Гавраилов допълни, че има промени в изискванията от фонда,
където се иска решение на Общинския съвет за кандидатстване за финансиране.
Други мнения по внесеното предложение не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
вземане на решение за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд по
проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ”- 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №76/17.10.2003 г.
ОТНОСНО:
Вземане
на
решение
за
кандидатстване
пред
Социалноинвестиционния фонд по проект "Социални инвестиции и
насърчаване на заетостта”
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Общински съвет - Елена
дава съгласие за кандидатстване пред
Социалноинвестиционния фонд по проект "Социални инвестиции и насърчаване на
заетостта” за финансиране на инфраструктурен микропроект за обект
“Преустройство на съществуващо общежитие в дом за стари хора с.Средни колиби,
Община Елена”, като определя финансово участие на Община Елена в размер на
20% от общата стойност на проекта.
От залата излезе общинският съветник Симеон Кънчев. В залата присъстват
12 общински съветника.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на г-н
Стефан Гавраилов, който запозна накратко присъстващите с предложението за
вземане на решение за промяна на решение №50/26.06.2003 г. на Общински съветЕлена, като допълни, че ще даде отговори на възникналите въпроси.
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Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. Такива не
постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за вземане на
решение за промяна на решение №50/26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №77/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на Решение № 50 от
26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 т. 1 от Закона за горите и
чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ- ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Променя Решение № 50 от 26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена, както
следва: Одобрява ползването и възлага на кмета на Община Елена организацията
по провеждане на сеч по такса на корен в общински гори – отдели и подотдели 239
“е”, 333 “а”, 332 “а”, 322 “е”, 322 “д” 327 “б” и 327 “д” 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 ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на г-н
Стефан Гавраилов, който накратко запозна присъстващите с предложението за
вземане на решение за промяна на решение №51/26.06.2003 г. на Общински съветЕлена и допълнително ползване на дървесина в общински гори на територията на
ДЛ с.Буйновци.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение. Такива
не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за
вземане на решение за промяна на решение №51/26.06.2003 г. на Общински съветЕлена и допълнително ползване на дървесина в общински гори на територията на
ДЛ с.Буйновци:
“ЗА” – 12, “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 №78/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на Решение № 51 от
26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена и допълнително ползване на
дървесина в общински гори на територията на Държавно
лесничейство с. Буйновци
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 т. 3 от Закона за горите и
чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ- ЕЛЕНА
РЕШИ:
1.Променя Решение № 51 от 26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена както
следва: Възлага на кмета на Община Елена да проведе процедура по реда на глава
четвърта, 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”, 335 “г”, 239 “о” на
територията на Държавно лесничейство гр. Елена; 1 “ж”, 1 “м”, 2 “а”, 3 “е”, 4 “и” и
4 “н”, 57 “м”, 57 “н” на територията на Държавно лесничейство с. Буйновци, както и
да сключи договор за изпълнение”.
От залата излезе общинският съветник инж.Иван Генов.
В залата присъстват 11 общински съветника.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на Стефан Гавраилов,
председател на комисията за провеждане на конкурса, който запозна
присъстващите с предложението за 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. Г-н
Гавраилов заяви, че ще отговаря на възникналите въпроси.
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване предложението за 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:
“ЗА” – 11, “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 №79/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на доклад от комисията за провежданене
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. 28 и чл.29, ал.3 от Наредбата на
Община Елена за предоставяне на концесии и доклад за резултатите за провеждане
на конкурс за концесия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Утвърждава доклада за провеждане на конкурс за предоставяне за
концесия с предмет- предоставяне на особено право на ползване на хижа
“Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3 -публична общинска собственост.
2. Приключва процедурата по предоставяне на концесия без определяне на
спечелил конкурса участник.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на председателя на
Постоянната комисия “Законност и обществен ред” г-н Йордан Раднев, който
запозна присъстващите с информация за дейността и изпълнение решенията на
Общински съвет-Елена за периода 1999-2003 година, като предложи следния
проект за решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.48, ал.7 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет-Елена и Общинската
администрация, предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
-Приема информацията на ПК “Законност и обществен ред” за дейността и
изпълнение решенията на Общински съвет-Елена за мандат 1999-2003 г.
Г-н Раднев уточни, че информацията е разгледана на заседание на
Постоянната комисия, проведено на 17.10.2003 г. и подкрепена с 3 гласа “за”.
Д-р Даниела Лаловска заяви, че информацията ще бъде публикувана във
вестник “Еленска трибуна”.
Дадена бе думата за изказване на мнения. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване информация за дейността и
изпълнение решенията на Общински съвет-Елена за периода 1999-2003 година:
“ЗА” – 11, “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 №80/17.10.2003 г.
ОТНОСНО:Информация на ПК “Законност и обществен ред” за
дейността и изпълнение решенията на Общински съвет-Елена
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.48, ал.7 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Елена и Общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Приема информацията на ПК “Законност и обществен ред” за дейността и
изпълнение решенията на Общински съвет-Елена за мандат 1999-2003 г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на г-жа Марийка Брешковачлен на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”, която запозна
присъстващите с молбата на Христо Иванов Боляров от гр.Елена, входящ номер СА05-03-39/06.10.2003 г., във връзка със закупуване на парцел в размер на 300 м2.
Г-жа Марийка Брешкова съобщи на присъстващите в залата, че молбата е
разгледана на заседание на Постоянната комисия на 17.10.2003 г. и е подкрепена с
3 гласа “за”. Г-жа Брешкова от името на Постоянната комисия”Законност и
обществен ред” предложи на Общински съвет следния проект за решение: На
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, предлага на Общински съвет да вземе
следното решение:
-Общински съвет-Елена дава съгласие за започване на процедура за
частично изменение за ЗРП за парцел XІV- за Пионерски дом /УПИ/, кв.76 за
обособяване на самостоятелен УПИ за получаване на траен устройствен статут на
временен строеж и удовлетворяване на молбата, при спазване разпоредбите на
ЗУТ.
Дадена бе думата за изказване на мнения.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника.
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване проекта за решение по молба
входящ № СА-05-03-39/06.10.2003 г. от Христо Иванов Боляров:
“ЗА” – 11, “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 №81/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Молба входящ номер СА –05-03-39/06.10.2003 г. от
Христо Иванов Боляров
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена дава съгласие за започване на процедура за
частично изменение за ЗРП за парцел XІV- за Пионерски дом /УПИ/, кв.76 за
обособяване на самостоятелен УПИ за получаване на траен устройствен статут на
временен строеж и удовлетворяване на молбата, при спазване разпоредбите на
ЗУТ.
След проведеното гласуване председателят на Общински съвет даде думата
на Марийка Брешкова- член на Постоянната комисия “Законност и обществен ред”,
която запозна присъстващите с молба, входящ номер РД –01-06-29/19.08.2003 г. от
граждани, във връзка с преотреждане на част от парцел , за изграждане на гаражи.
Г-жа Брешкова заяви, че молбата е разгледана на заседание на Постоянната
комисия “Законност и обществен ред” и подкрепена с 3 гласа “за”, като от името на
Постоянната комисия предложи следния проект за решение: На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.9, ал.3 от ЗУТ и молба на граждани, предлага на
Общински съвет да вземе следното решение:
-Общински съвет-Елена дава съгласие за преотреждане на част от парцел І
за озеленяване в кв.55 по регулационния план на гр.Елена, за изграждане на
гаражи с отстъпено право на строеж.
Дадена бе думата за изказване на мнения.
Такива не постъпиха. В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване проекта за решение на молба от граждани, входящ номер РД-01-0629/19.08.2003 г.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №82/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Молба от граждани, входящ номер РД-01-06-29 от
19.08.2003 г.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.9, ал.3 от ЗУТ и молба на
граждани, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена дава съгласие за преотреждане на част от парцел І
за озеленяване в кв.55 по регулационния план на гр.Елена, за изграждане на
гаражи с отстъпено право на строеж.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска запозна
присъстващите запозна подробно присъстващите с молбата на Костадин Христов
Иванов от гр.Елена, изпратена до Президента на РБ, във връзка с искано
опрощаване на надвзета пенсия.
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 17.10.2003 г.
преписка №94-00/4578 от 19.08.2003 г. от Администрацията на Президента на РБ за
искано опрощаване по подадена молба от Костадин Христов Иванов с ЕГН
3906031408, от гр.Елена, ул.”Мир” №2 а. Постоянната комисия изразява становище
задължението да бъде опростено. Гласували с 3 гласа “за”. Постоянната комисия
предлага следния проект за решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлага
на Общински съвет да вземе следното решение:
-Общински съвет-Елена, след като се запозна с преписката и събраната
писмена информация към нея, както и със справката от РУ “Социално осигуряване”
гр.Велико Търново изразява мнение задължението да бъде опростено.
Дадена бе думата за изказване на мнение на:
Петър Ваков- общински съветник: Предлагам всички да гласуваме за опрощаване
на задължението на Коста, тъй като всички го познаваме и в момента той е много
зле.
Д-р Даниела Лаловска допълни, че по изпратената преписка от Президента
във връзка с молбата от Костадин Иванов се иска становището на Общинския
съвет.
Други мнения не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на
гласуване проекта за решение за изразяване на мотивирано мнение, поискано от
Президента на РБ с писмо №94-00/4578/19.08.2003 г. във връзка с молба от
Костадин Христов Иванов от гр.Елена за опрощаване на надвзета пенсия:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №83/17.10.2003 г.
ОТНОСНО:Изразяване на мотивирано мнение, поискано от
Президента на РБ с писмо №94-00/4578 от 19.08.2003 г. във връзка
с молба от Костадин Христов Иванов от гр.Елена за опрощаване на
надвзета пенсия
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Общински съвет-Елена, след като се запозна с преписката и събраната
писмена информация към нея, както и със справката от РУ “Социално осигуряване”
гр.Велико Търново изразява мнение задължението да бъде опростено.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на
Стефан Гавраилов, който запозна присъстващите със съдържанието на молбата от
Общинския съвет на ветераните от войните, с входящ номер РД-01-0625/05.08.2003 г., Д-р Лаловска допълни, че със техните искания са запознати
членовете на Постоянната комисия “Икономическо развитие”, а становище има
Постоянната комисия “Законност и обществен ред”. Д-р Даниела Лаловска уточни,
че Общинския съвет трябва да вземе решение и съответно да уведоми Областния
управител.
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 17.10.2003 г.
молба относно: вземане на решение по молба от Общински съвет на ветераните от
войните, входящ номер РД-01-06-25/05.08.2003 г., като предлага следния проект за
решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и постъпила молба от Общински
съвет на ветераните от войните, предлага на Общински съвет да вземе следното
решение:
-Освобождава от такса по тарифа на корен при добив на дърва за отопление
до 10 м3 от Общински горски фонд, на ветераните от войните с постоянен адрес на
територията на общината.
-След разширение на гробищния парк на гр.Елена да се отреди алея за
погребения на ветерани от войните.
Д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че има закон за ветераните от
войните, където държавата си го изпълнява и не натоварва общините. Малко са
останалите живи ветерани на територията на нашата община и е добре по някакъв
начин да изкажем своята признателност към тях.
Други мнения не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за решение
относно вземане на решение по молба от Общински съвет на ветераните от
войните:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е №84/17.10.2003 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение по молба от Общински съвет на
ветераните от войните
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и постъпила молба от Общински съвет на
ветераните от войните, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА
Р Е Ш И :
1.Освобождава от такса по тарифа на корен при добив на дърва за отопление
до 10 м3 от Общински горски фонд, на ветераните от войните с постоянен адрес на
територията на общината.
2.След разширение на гробищния парк на гр.Елена да се отреди алея за
погребения на ветерани от войните.
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След изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет д-р
Даниела Лаловска изрази съжаление, че Общинския съвет на днешното, последно
заседание не е в пълен състав. Благодари на общинските съветници за добрата
работа през тези четири години и пожела успехи на участващите в предстоящите
местни избори.
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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