ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 19 януари 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха общинските съветници Сашо Топалов, Анастасия Тонева-Пеева и д-р
Георги Пеев. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров,
инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-жа Петя ДобреваКостадинова – началник сектор „УСКП”, г-жа Мария Симеонова – Гл.експерт
„Човешки ресурси”, кмета на кметство с.Майско г-жа Зоя Ангелова, кмета на кметство
с. Константин г-н Стоян Комитов, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян,
г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Стефан Котуков – кметски
наместник с.Буйновци, г-жа Ана Атанасова – кметски наместник с.Палици, г-жа Росица
Стефанова - кметски наместник с.Тодювци, гости и граждани.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация 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 приемане Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Вн.:Председател на ОбС
2. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2011-2015 година.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на структура на общинската администрация и
дейностите към нея.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет
Елена.
Вн.:Председател на ОбС
5. Предложение относно даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от
ЗУТ за учредяване право на прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 k V
до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на землище с.Илаков рът, по трасето на
общински водопровод „Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и
водопровод за сЛазарци.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот – публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на части от
имот – публична общинска собственост.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи като
т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за определяне състава на
Постоянните комисии към Общински съвет Елена, като т.9 в проекта за дневен ред да
се добави предложението за освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов – Елена” ЕООД и избор на управител на дружеството до
провеждането на конкурс.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.8 в проекта за решение да се добави предложението за определяне
състава на Постоянните комисии към Общински съвет Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.9 в проекта за решение да се добави предложението за освобождаване
от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД и избор на
управител на дружеството до провеждането на конкурс:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Вн.:Председател на ОбС
2. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2011-2015 година.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на структура на общинската администрация и
дейностите към нея.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет
Елена.
Вн.:Председател на ОбС
5. Предложение относно даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от
ЗУТ за учредяване право на прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 k V
до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на землище с.Илаков рът, по трасето на
общински водопровод „Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и
водопровод за сЛазарци.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот – публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на части от
имот – публична общинска собственост.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии към
Общински съвет Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ
„Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД и избор на управител на дружеството до
провеждането на конкурс.
Вн.: Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна
присъстващите с предложението за приемане Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми господин Председател, уважаеми
колеги, предлагам текста на чл.14, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация да придобие следната редакция:„Общинският съвет избира двама
заместник председатели”.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин Председател, г-н
Кънчев е член на Комисията по подготовката на проект за Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и смятам за неудачно да внася нови предложения за
промени на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Снежана Капинчева – общински съветник: Аз не съм на това мнение – в чл.14, ал.2
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е записано че всеки
общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет,
могат да издигат кандидатури за заместник председател.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение текста на чл.14, ал.1 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация да придобие следната редакция:„Общинският съвет избира
двама заместник председатели”:
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
В залата влиза общинската съветничка г-жа Анастасия Тонева-Пеева.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за приемане Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
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“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане
на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 20112015 година.
Председателя на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов предложи в проекта за
решение да отпадне текста:”предложения проект за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението в проекта за решение да отпадне текста:”предложения проект за”:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2011-2015 година:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2011-2015 година
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за
периода 2011-2015 година.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане
на структура на общинската администрация и дейностите към нея.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на структура на общинската администрация и дейностите към нея, като
помоли да бъде поправена допусната техническа грешка в основанието, а именно: чл.46
да стане чл.46а и чл.44, ал.1, т.18 да стане чл.44, ал.1, т.17 от ЗМСМА.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги.
От предоставената Структура на общинската администрация, аз нищо не разбрах. Не са
разписани колко са служителите с експертни, изпълнителски и контролни функции. По
този начин внесена Структурата е непълна и неясна, и вкарва нас общинските
съветници в заблуждение. Да кажат общинските съветници какво разбират от
внесеното предложение, не кмета на общината да отговаря, защото той знае какво е
изготвил.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Лазар Костов – общински съветник: Аз разбрах, че ще има 5 директори на
дирекции. Например каква ще е щатната численост в кметство с.Константин не разбрах
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Съгласно чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местната
администрация и местното самоуправление Общинският съвет одобрява общата
численост и структура на общинската администрация в общината, по предложение на
кмета на общината. Това, което сте очаквали г-н Кънчев е длъжностно разписание.
Законодателя не е определил Общинския съвет да разглежда длъжностно разписание,
то се утвърждава от ръководителят. На Вашето внимание съм предоставил Структурата
на общинската администрация, която включва кмет на община, кмет на кметство,
секретар на община, главен архитект, директори на дирекции – ръководни длъжности
по КДА и служители в обща администрация и специализирана администрация. Като
цяло се запазва досегашната численост на общинската администрация и дейностите
към нея. Предложено е увеличение с една щатна бройка единствено в дейност „Други
дейности по културата”. Общата численост - 56 щатни бройки ще осигурят ефективна
работа на общинската администрация.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за приемане на структура на общинската администрация и дейностите
към нея:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 3/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на структура на общинската администрация и дейностите
към нея
На основание чл.21, ал.1, т.2, във връзка с чл.46а, ал.1 и чл.44, ал.1, т.17 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
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1. Отменя Решение № 39/25.04.2004 г. и последващите го решения, изменящи и
допълващи структурата на общинската администрация и дейностите към нея.
2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея,
съгласно Приложение № 1.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание и
устройствен правилник на общинската администрация и дейностите към нея в
срок до 15 март 2012 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна
присъстващите с предложението за избор на заместник председател на Общински съвет
Елена.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за избор на заместник председател на Общински съвет 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 № 4/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на заместник председател на Общински съвет - Елена
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира за заместник председател на Общински съвет – Елена Магдалена
Любомирова Борисова.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за даване
съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от ЗУТ за учредяване право на
прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 k V до имот № 062106 и имот №
062081 по КВС на землище с.Илаков рът, по трасето на общински водопровод
„Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и водопровод за сЛазарци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от ЗУТ за учредяване право на
прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 k V до имот № 062106 и имот №
062081 по КВС на землище с.Илаков рът, по трасето на общински водопровод
„Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и водопровод за сЛазарци.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване съгласие, при условията и реда на чл.192,
ал.3 от ЗУТ за учредяване право на прокарване и право на преминаване на два кабела
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по 1 k V до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на землище с.Илаков рът, по
трасето на общински водопровод „Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът
и водопровод за сЛазарци:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 5/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за
устройство на територията, за учредяване право на прокарване и право на
преминаване на два кабела по 1 kV до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на
землище с. Илаков рът, по трасето на общински водопровод “Допълнително
водоснабдяване на група Илаков рът и водопровод за с. Лазарци”
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.192, ал.3 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство
на територията, за учредяване право на прокарване и право на преминаване на два
кабела по 1 kV до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на землище с. Илаков рът,
по трасето на общински водопровод “Допълнително водоснабдяване на група Илаков
рът и водопровод за с. Лазарци”, в зоната на имоти № 062110, имот № 000035, имот №
000111, имот № 062106, по границата на имот № 062106, покрай имот № 062105, до
границата на имот № 062081 – всичките по КВС на землище с. Илаков рът.
2. Кмета на община Елена да възложи изготвянето на оценка за учредяване
правото на прокарване и преминаване, която да бъде внесена в ОбС - Елена.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на
част от имот – публична общинска собственост:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 6/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот публична
общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество
на ОбС – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Областна дирекция по безопасност
на храните – гр. В. Търново за безвъзмездно управление за срок от една година на част
от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 283/25.07.2001г.,
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находящ се на ул. „Иларион Макариоплски” №24, в гр. Елена, а именно: една втора
идеални части от помещение №111, находящо се на първи етаж в административната
сграда на община Елена, цялото с обща площ от 16,53 кв.м, при граници на
помещението: помещение №116 и коридор, и предназначение за административните
нужди на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. В. Търново.
2. Дава съгласие да бъде сключен договор с Регионална здравна инспекция – В.
Търново за безвъзмездно управление за срок от една година на част от недвижим имот
публична общинска собственост по АОС № 283/25.07.2001г., находящ се на ул.
„Иларион Макариоплски” №24, в гр. Елена, а именно: една втора идеални части от
помещение №111, находящо се на първи етаж в Административната сграда на община
Елена цялото с обща площ от 16,53 кв.м, при граници на помещението: помещение
№116 и коридор, и предназначение за административните нужди на РЗИ – гр.В.
Търново.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите по т. 1 и т.2, като включи
в тях условия за заплащане от страна на ползвателите на съответната част от
експлоатационните разходи в сградата.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на
част от имот – публична общинска собственост:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“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 № 7/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имотпублична общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество
на ОбС – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от
една година на част от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС №
283/25.07.2001г., находящ се на ул.„Иларион Макариоплски” №24, в гр. Елена, а
именно: помещение №109, находящо се на първи етаж в административната сграда на
община Елена, цялото с обща площ от 16,00 кв.м, при граници на помещението:
помещение №110, помещение №108 и коридор, и предназначение за
административните нужди на Районна здравно осигурителна каса - В. Търново.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор по т.1 като включи в него
условия за заплащане от страна на ползвателя на съответната част от
експлоатационните разходи в сградата.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна
присъстващите с предложението за определяне състава на Постоянните комисии към
Общински съвет Елена, като уточни че с приемането на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация са определени пет Постоянни комисии към Общинският
съвет. След приемане съставите на Постоянните комисии следва да се изберат и
техните председатели, като предложи те да бъдат гласувани поотделно за всяка една
Постоянна комисия.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет
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 № 8/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет
Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 и чл.43, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
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Общински съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя следния състав на Постоянните комисии:
І. Комисия по бюджет, финанси и икономически въпроси – 5 члена
1. Стефан Иванов Минчев
2. Мартин Иванов Трухчев
3. Йордан Иванов Йорданов
4. Снежана Стефанова Капинчева
5. Сашо Петков Топалов
ІІ. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред
- 5 члена
1. Росинка Недялкова Георгиева
2. Мартин Иванов Трухчев - член
3. д-р Стела Петрова Горбанова-Василева
4. Анастасия Петкова Тонева-Пеева
5. Симеон Стоянов Кънчев
ІІІ. Комисия по устройство на територията, комунално - битово обслужване,
екология и транспорт – 5 члена
1. Стоян Николаев Златев
2. Йордан Николов Кисьов
3. Георги Йорданов Пеев
4. Милко Здравков Моллов
5. Лазар Николов Костов
ІV. Комисия по общинска собственост, земеделие и гори – 5 члена
1. Йордан Иванов Йорданов
2. Стоян Николаев Златев
3. Стефан Иванов Минчев
4. Симеон Стоянов Кънчев
5. Милко Здравков Моллов
V. Комисия по хуманитарни дейности – 5 члена
1. д-р Стела Петрова Горбанова-Василева
2. Росинка Недялкова Георгиева
3. Йордан Николов Кисьов
4. Георги Йорданов Пеев
5. Стефка Петкова Костадинова
Председателя на Общинския съвет даде думата за предложения за председател
на Постоянната комисия по Бюджет, финанси и икономически въпроси на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам г-н Стефан Минчев за
председател на Постоянната комисия по Бюджет, финанси и икономически въпроси.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Предлагам г-жа Снежана Капинчева за
председател на Постоянната комисия по Бюджет, финанси и икономически въпроси.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
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г-жа Снежана Капинчева – общински съветник: Правя си отвод, нека г-н Стефан
Минчев бъде председател на Постоянната комисия по Бюджет, финанси и
икономически въпроси.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение г-н Стефан Минчев да бъде избран за председател на
Постоянната комисия по Бюджет финанси и икономически въпроси към Общински
съвет – 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 № 9/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Бюджет финанси и
икономически въпроси към Общински съвет – Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира Г-Н СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ за председател на Постоянната
комисия по Бюджет, финанси и икономически въпроси към Общински съвет
Елена.
Председателя на Общинския съвет даде думата за предложения за председател
на Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен
ред на:
г-н Мартин Трухчев – общински съветник: Предлагам г-жа Росинка Георгиева за
председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и
обществен ред.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение г-жа Росинка Георгиева да бъде избрана за председател на
Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред
към Общински съвет – Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Местно
самоуправление, нормативна уредба и обществен ред към Общински съвет Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
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Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира Г-ЖА РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА за председател на
Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен
ред към Общински съвет – Елена
Председателя на Общинския съвет даде думата за предложения за председател
на Постоянната комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване,
екология и транспорт:
г-н Йордан Кисьов – общински съветник: Предлагам г-н Стоян Златев за председател
на Постоянната комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване,
екология и транспорт.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам г-н Йордан Кисьов за председател
на Постоянната комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване,
екология и транспорт.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение г-н Стоян Златев да бъде избран за председател на
Постоянната комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване,
екология и транспорт към Общински съвет – Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на
територията комунално-битово обслужване, екология и транспорт към
Общински съвет - Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира Г-Н СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ за председател на Постоянната
комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване, екология и
транспорт към Общински съвет - Елена
Председателя на Общинския съвет даде думата за предложения за председател
на Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори:
г-н Стоян Златев – общински съветник: Предлагам г-н Йордан Йорданов за председател
на Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение г-н Йордан Йорданов да бъде избран за председател на
Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори към Общински
съвет – Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Общинска
собственост, земеделие и гори към Общински съвет - Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира Г-Н ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ за председател на
Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори към Общински
съвет - Елена
Председателя на Общинския съвет даде думата за предложения за председател
на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Предлагам д-р Стела ГорбановаВасилева за председател на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение д-р Стела Горбанова-Василева да бъде избрана за
председател на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности към Общински съвет
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 № 13/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Хуманитарни
дейности към Общински съвет - Елена
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Избира Д-Р СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА за председател
на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности към Общински съвет - Елена
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”
ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на конкурс.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”
ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на конкурс, като запозна
общинските съветници със състоянието на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”
ЕООД.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
д-р Стела Горбанова – общински съветник: Призовавам общинските съветници да
подкрепим направеното предложение за освобождаване от длъжност на управителя на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД и избор на управител на дружеството до
провеждането на конкурс, във връзка с кратките срокове за подписване на договорите с
РЗОК.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
д-р Кирил Хинов – Управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД: На
12.01.2012 г. съм внесъл в деловодството на общинска администрация заявление, с
което желая да бъда освободен от заеманата длъжност по взаимно съгласие, считано от
датата на взетото решение на Общинският съвет. Крайния срок за подаване на
заявление за сключване на договор с РЗОК е 26 януари 2012 г. В набора от документи
трябва да има Удостоверение за дейност от МЗ, срока за неговото издаване е 3 месечен.
Избирайки д-р Садинова за Управител на дружеството, имайки в предвид кратките
срокове, няма да успее да внесе документите и болницата ще остане без финансиране
по клиничните пътеки. До назначаването на д-р Йорданка Садинова за управител на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД, каквото е нужно от моя страна ще го
направя - имате моята дума.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Разбирам, че се намираме в омагьосан кръг.
Ако вземем решение за освобождаване на д-р Хинов, новоизбрания управител няма да
успее да подпише договор с РЗОК, а от друга страна срока на предизвестието на д-р
Хинов тече. Реално погледнато болницата се е самозатворила.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
г-н Лазар Костов– общински съветник: Колеги с вземането на това решение, днес ние
лековато решаваме да закрием болницата в гр.Елена. С цялото си уважение към д-р
Хинов, предлагам да не го освобождаваме от длъжност.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
г-жа Снежана Капинчева– общински съветник: Възможно ли е Постоянната комисия по
Хуманитарна дейност, която избрахме днес, по подробно да разгледат и обсъдят
внесеното, като допълнителна точка в днешното заседание предложение за
освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”
ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на конкурс. Срока на
предизвестието на д-р Хинов си тече, но нека не решаваме въпроса с лека ръка.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз мога да оттегля предложението си, но това
няма да реши въпроса. Водили сме много разговори с д-р Хинов за състоянието на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД. Не бях запознат, че 26 януари е крайната
дата за подаване на заявление за сключване на договор с РЗОК.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
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г-ца Магдалена Борисова– общински съветник: Предлагам в проекта за решение да
запишем, че освобождаваме д-р Кирил Хинов, считано от 01.02.2012 година.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението в т.1 и т.2 от проекта за решение да се запише: „считано от 01.02.2012
година:
“ЗА” – 12 “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за освобождаване от длъжност на управителя на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД и избор на управител на дружеството до
провеждането на конкурс:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ПРОТИВ”
“ЗА” – 12 “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 14/19.01.2012 г.
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър
Моллов – Елена“ ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на
конкурс
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.147, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон;
чл. 15, ал.1, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества; § 1а от Наредба №
9 / 26.06.2000 г. „За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност, но не и от отговорност за действията му като
управител на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” - Елена” ЕООД, д-р Кирил Асенов
Хинов, с ЕГН 6602091403, считано от 01.02.2012 година.
2. Избира за управител на „МБАЛ „Д-р Д. Моллов” - Елена” ЕООД град Елена,
който да управлява и представлява дружеството до провеждането на конкурс, др Йорданка Иванова Садинова с ЕГН 5702051418, считано от 01.02.2012 г.
3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с
новоизбрания управител, д-р Йорданка Иванова Садинова, Договор за
управление на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов” - Елена” ЕООД“ със срок до
провеждането на конкурс по реда на § 1а от Наредба № 9 / 26.06.2000 г. „За
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения“.
4. Упълномощава новоизбрания управител, д-р Йорданка Иванова Садинова с ЕГН
5702051418, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на
новонастъпилите обстоятелства по отношение на „МБАЛ „Д-р Димитър
Моллов” - Елена” ЕООД.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н
Валентин Гуцов закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
Гл. специалист ОбС
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