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
№13
Днес 18 ноември 2021 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се
проведе извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване
предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в
съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства,
възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.
В работата на заседанието участие взеха 12 от общо 13 общински съветника.
Отсъства: Симеон Стоянов Кънчев.
От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община
Елена, г-н Йордан Димитров – заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община
Елена, г-жа Десислава Шопова - заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на община
Елена, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-жа Даниела Бончева –
финансов контрольор на общината, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
Председателят на Общинския съет г-н Стоян Златев, 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 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Връщане за ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет
Елена относно изменение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт
отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 2 в
проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отпускане на целеви трансфер
за текуща дейност в полза на „Хоспис-Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър
Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) в разпределението на разходите, с
предназначение: за текущ ремонт на съществуващата отоплителна система и обезпечаване
разходите за отоплителен сезон 2021-2022 г.
Дадена бе думата за изказване по внесения проект за дневен ред на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: На срещата с представители на Хосписа и
Медицинския център, която направихме стана въпрос, че ще бъде създадена комисия за
разговори със Синдика. Предлагам като т. 3 да не отлагаме във времето, тъй като предстои
приемане на Бюджета за 2022 година, тази комисия да бъде избрана на това заседание,
като т. 3, за да започне да работи, тъй като тук пак става въпрос за временно решаване на
проблема, а не за трайно решаване, както беше по предходното решение на Общинския
съвет. Така че предлагам като т. 3 в дневния ред да бъде включено предложение за избор
на Временна комисия за водене на преговори със синдика, като идеята е в нея да участват
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по един представител на всички парламентарно представени партии в Общинския съвет за
да няма съмнение за някакви договорки или нещо нередно.
Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 2 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „ХосписЕлена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на
съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон
2021-2022 г.:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 3 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за избор на Временна комисия за трайно уреждане въпросите, свързани
със собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в несъстоятелност):
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Връщане за ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет
Елена относно изменение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт
отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза
на „Хоспис-Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на
съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон
2021-2022 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно избор на Временна комисия за трайно уреждане
въпросите, свързани със собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в
несъстоятелност).
Вн.:Зам.-председател ОбС
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за връщане за
ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет Елена относно
изменение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021
г. на община Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация
на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
връщане за ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет Елена
относно изменение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт
отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.11.2021 г. от 13.15 часа
предложението за връщане за ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на
Общински съвет Елена относно изменение на Инвестиционната програма за финансиране
на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на нова позиция
„Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена, като след
проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа
„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги сигурен съм, че ще свършим далеч
по-рано. На заседанието на ПК“ Бюджет и финанси“ направихме пространствен дебат. За
да облекча нашата работа ще Ви запозная с няколко пункта. Темата е изключително
актуална. В комисията се консолидирахме около това решение, с което Ви запозна
г-н Минчев. Нашата консолидация произтича от няколко мотива: Първо нямаме време.
Ние ще отменим Решение № 123 и ще приемем ново за тези 9 200 лв., с които Общината
се ангажира за ремонт на котелното. Приемаме го защото няма на къде, но това не
означава, че се отказваме от предходното наше решение. Това беше нашата позиция да се
вземе решение да се случи нещо с отоплението - не срещу Медицинския център, Центъра
за спешна медицинска помощ, общопрактикуващите лекари. Ще оспоря, защото лично аз
се допитах до изпълнителя на инсталацията, г-н Христо Саркизов. Не е вярно, че ще
нарушим целостта на инсталацията, както ни се каза, но ние нямаме време и нека се
консолидираме и подкрепим внесеното предложение. Предлага се да се сформира
Временна комисия. Аз гласувах „за“ включване на т. 3, но има една поговорка в България,
че който не иска да реши проблем създава комисия. Тази Временна комисия какво ще
реши? Трайно въпроса с Болницата. Там работата е много сериозна и със синдика. Нека да
я има тази комисия, но да не стане така да си изплакнем ръцете с това, че създадохме
комисия и тя да е виновна. Защото някой ден може да се търси персонална вина. Говорим
за безстопанственост. Много може да се говори по темата и мисля, че е много коректно в
комисията да бъдат включени представителите и на трите политически сили. Приемам
комисията да бъде създадена, с една забележка - комисията да работи в интерес на община
Елена. Призовавам Ви да подкрепим направеното предложение.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Уважаеми господин председател, уважаеми
г-н кмете. Аз подкрепям г-н Топалов, че спешно трябва да се реагира и също ще подкрепя
това предложение, но имам няколко забележки. Първо във вторник от 16,30 часа беше
срещата с Медицинския център и Спешната помощ, на тази среща казах, че е хубаво
общинските съветници поне предния ден да се запознаем с ето тия материали. Да бъде
предоставено на общинските съветници какво точно предлагате, защото на мен ми го
дават в момента. Аз по това предложение трябва да взема решение, но от първи прочит
има някои неща, които ме притесняват. Не съм против да се вземе ново решение. Имам
едно предложение в проекта за решение да бъде включено, че сумата от 9 200 лв., която е
дела на МБАЛ ще бъде предявена от кмета на общината към синдика по процедурата по
несъстоятелност.
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Стоян Златев – председател на ОбС: Това е по т. 2 от Дневния ред.
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Ние в годините сме правили разходи по тази
сграда, които са били все за сметка на общината. Редно е да имаме претенции за тези
направени разходи. За комисията г-н Топалов не съм имал намерение да размиваме
нещата, а да бъде прозрачно, за да няма съмнения, че се извършва нещо нередно. Искам
тази сага да приключи и общината да придобие тази част от сградата, в която се помещава
Хосписа и вътрешното отделение. Имаше такава идея и за това искам присъствие на
общински съветници от всички политически партии и синдика, да няма съмнения. За това
предложих Временна комисия, да понякога когато се каже временна комисия така се
разбира, но с добри намерения го предлагам.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет “ИД“ на общината – Благодаря, г-н председател. Аз искам
да взема отношение по предложението на г-н Гуцов. Предложението на инж. Млъзев до
колкото разбирам е да се отпусне на търговското дружество „Хоспис- Елена“ ООД сума за
покриване на разноските за ремонт на парното и в един момент се получава така, как
общината ще предяви претенции пред синдика за разходи, предвидени за Хосписа. За това
аз предлагам да отпадне предложението на г-н Гуцов.
Стоян Златев – председател на ОбС: Това касае т. 2 от Дневния ред.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Гуцов оттегли си предложението. Както е
написано е добре. Дайте да вървим да правим ремонта и да топлим хората. Относно
непрозрачността, не съм казвал, че ще бъде непрозрачно. В тази връзка нека в комисията
включим и представители на ползвателите. За да бъдат информирани какво се случва с
целия здравен комплекс.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не е по точката. В т. 3 от дневния ред ще си
изкажа съображенията. Само още веднъж да подчертая, че когато бе взето Решение № 123,
по същия начин 3 мин. преди заседанието на комисията получих офертата и варианта,
който беше разгледан. И спирам до тук.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев запозна присъстващите с
подготвения проект за решение по върнатото за ново обсъждане от кмета на общината
Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет Елена относно изменение на
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община
Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация на „ХосписЕлена“ ООД гр. Елена, както следва:
Относно: Връщане за ново обсъждане Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински
съвет – Елена относно изменение на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, в частта му
включване на нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр.
Елена.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена относно изменение на
вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, като отменя включената нова позиция:
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„Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена в Параграф 55-00
Капиталови трансфери, Функция 04 Здравеопазване, подпараграф 55-01 Капиталови
трансфери за нефинансови предприятия в размер на 13035.50 лв. с ДДС, съгласно
Приложение № 1 неразделна част от решението.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за връщане за ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г.
на Общински съвет Елена относно изменение на Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на
нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130 / 18.11.2021 г.
Относно: Връщане за ново обсъждане Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински
съвет – Елена относно изменение на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на
община Елена, в частта му включване на нова позиция „Ремонт отоплителна
инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена относно изменение
на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране
на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, като отменя включената нова
позиция: „Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена в
Параграф 55-00 Капиталови трансфери, Функция 04 Здравеопазване, подпараграф
55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия в размер на 13035.50 лв. с
ДДС, съгласно Приложение № 1 неразделна част от решението.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за отпускане
на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „Хоспис-Елена“ ООД в т.ч. дял на
„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) в разпределението на
разходите, с предназначение: за текущ ремонт на съществуващата отоплителна система и
обезпечаване разходите за отоплителен сезон 2021-2022 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „Хоспис-Елена“ ООД в т.ч.
дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) в
разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на съществуващата
отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон 2021-2022 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.11.2021 г. от 13.15 часа
предложението за отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „ХосписЕлена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“–Елена“ ЕООД
(в
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на
съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон
2021-2022 г., като след проведените разисквания общинските съветници подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Тази безвъзмездна помощ от ДГС Буйновци и ДГС
Елена и отделно от това, което Общината ще предостави от общинските гори, ще се
възползват Центъра за медицинска помощ и Спешната медицинска помощ, което според
мен не е правилно.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да поясня. Винаги до сега Медицинския център,
Центъра за спешна медицинска помощ и Хосписа, когато имаше тази възможност са
закупували необходимите количества дърва. Както говорихме на срещата във вторник и
както съм написал и тук: „Оставащите 120 пр.куб м. биха могли да бъдат осигурени от
общински горски територии, като се заплати само цената на добива и транспорта“. Тези
количества по разпределение, които се падат на Центъра за спешна медицинска помощ и
Медицинския център, това ще стане в следващо предложение, което ще внеса, те ще ги
заплатят на общината по преференциални цени. Няма да бъдат безвъзмездни. Бюджета
няма да бъде ощетен. Ако не сте съгласни може да се запише по пазарни цени. Това
отразява постигнатото решение от срещата.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Аз предлагам да подкрепим направеното
предложение. Да се прекратят нещата да се извършва ремонта и хората да се отопляват.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „ХосписЕлена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на
съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон
2021-2022 г.:
“ЗА” – 12, “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 № 131 / 18.11.2021 г.
Относно: Отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „ХосписЕлена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт
на съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен
сезон 2021-2022
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 100, ал. 1 и ал. 2 и чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните
заведения, чл. 21, ал. 2 и чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде отпуснат целеви трансфер от 12 800 лв. за текуща
дейност в полза на „Хоспис - Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър
Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) в разпределението на разходите
в размер на 9 200 лв., с предназначение: за текущ ремонт на съществуващата
отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон 2021-2022
2. Задължава управителя на „Хоспис – Елена“ ООД да представи отчет за
изразходване на предоставените средства в срок не по-късно от 31 март 2022
година. При наличие на остатък от средствата към тази дата, същите се
възстановяват по бюджета на община Елена.
3. Финансирането на целевия трансфер е за сметка на средствата, предоставени с
Постановление на Министерски съвет № 326 / 12.10.2021 г., при спазване на
указанията на Министъра на финансите.
4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за предоставяне на
целевия трансфер по реда на чл. 106, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.
5. Възлага на кмета на община Елена да внесе в Общински съвет – Елена
предложение за осигуряване на цялото необходимо количество гориво (дърва
за огрев) за текущия отоплителен сезон от горски територии – общинска
собственост.
6. Възлага на кмета на община Елена да извърши оценка във връзка с
прилагането на режима по държавните помощи по отношение на
горепосоченото решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
г-н Валентин Гуцов да запознае присъстващите с направеното от него предложение за
избор на Временна комисия за трайно уреждане въпросите, свързани със собствеността на
„МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в несъстоятелност).
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Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Предлагам да създадем Временна комисия за
водене на преговори със синдика, като в състава и от всяка политическа партия
представена в Общинския съвет има представител, Вие като председател на Общинският
съвет, аз като представител в Хосписа и от там на сетни колегите от БСП да преценят.
Сашо Топалов – общински съветник: Вие ставате двама, а ние по един. Правя конкретно
предложение в състава й да влязат по двама представители от политическа сила, а утре до
обяд да внесем имената. Така да бъде записано. От ДПС може да не е общински съветник,
може да е гражданин. Мисля, че е коректно.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Мисля, че по Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в състава на Временните комисии могат да участват само
общински съветници. Нека да се провери.
Сашо Топалов – общински съветник: Добре от всяка политическа партия по един
представител. И нека така да бъде формулирано решението. Защото ние нямаме готовност
да го кажем днес, утре ще го кажем. Трябва да се консултираме виждате в последния
момент ни се внася предложението.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: От всяка политическа сила да има по един
представител, но да влязат и двама представители от общинска администрация.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В състава на Временната комисия не може да
бъдат включвани служители на общинска администрация. Комисиите в работата си могат
да викат външни лица като експерти и консултанти.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Извинявам се, че така в последния момент
внесох това предложение. Мотивът ми за това бе, че предстои приемане на новия бюджет
и в тази връзка да предвиждаме ли залагане на средства за придобиване на собствеността,
ако се договорим със синдика.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам тричленна да бъде комисията, по един
представител от политическа сила:
 Валентин Гуцов;
 Лазар Костов;
 Зехра Салиева.
От водещата политическа сила да бъде и председателя на Временната комисия, а
именно г-н Валентин Гуцов.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение за избор на тричленна Временна комисия за трайно уреждане
въпросите, свързани със собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в
несъстоятелност), в следния състав:
 Валентин Гуцов;
 Лазар Костов;
 Зехра Салиева:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение за председател на Временна комисия да бъде избран
г-н Валентин Гуцов:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи проекта за
решение да се допълни с т. 2 със следния текст: Възлага на Временната комисия след
приключване на задачата да представи отчет за резултата от дейността си пред Общински
съвет – Елена, след което ги подложи на гласуване:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за избор на Временна комисия за трайно уреждане въпросите, свързани
със собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в несъстоятелност):
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 132 / 18.11.2021 г.
Относно: Избор на Временна комисия за трайно уреждане въпросите, свързани със
собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в несъстоятелност)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 48, ал. 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 общинска
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Избира 3 (три) членна Временна комисия за трайно уреждане въпросите,
свързани със собствеността нa „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена” ЕООД (в
несъстоятелност), в състав:
Председател: Валентин Владимиров Гуцов;
Членове:
Лазар Николов Костов;
Зехра Халилова Салиева.
2. Възлага на Временната комисия след приключване на задачата да
представи отчет за резултата от дейността си пред Общински съвет – Елена.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново и Кмета
на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС“
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