
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,                e-mail:ob_savet@elena.vali.bg  
тел./факс (06151) 25-57 
 

 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 2 
 

Днес 28.11.2003 г. от 14.15 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на заседанието 
участие взеха 16 общински съветници от общо 17, като отсъства инж.Дилян 
Млъзев. От Общинска администрация участие взеха:  кмета на общината Сашо 
Топалов, Валентина Мирчева – заместник кмет, Стоян Пенков – кмет на 
с.Константин, Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, Назифе Кямилова – кмет на 
с.Каменари, Йордан Йорданов – кметски наместник с.Илаков рът, Мария Симеонова 
- главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Боряна Минчева – управител 
на “Общински имоти-Елена” ЕООД гр.Елена и граждани. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като  констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 14 общински 
съветника.  

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите  с Проекта за 
дневен ред: 

 
П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

 2.Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.     
        Вн.:Председателя на ОбС 
 3.Предложение относно намаляване капитала на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД .            
        Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно приемане на Списък- предложение за включване на 
обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна 
мрежа през 2004 г.           
        Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно определяне на основните месечни работни заплати 
на кмета на общината, кметовете на населени места в Община Елена и 
председателя на Общински съвет.        
        Вн.:Кмета на общината 

 6.Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които 
общината  е член. 
         Вн.:Кмета на общината 
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 Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да изразят 
своите мнения по внесения Проект за дневен ред. 
 За изразяване на мнение думата бе дадена на: 
Красимир Николов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги, имам едно предложение - на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА към 
Проекта за дневен ред да бъде включена нова точка - Питане. 
 Други мнения по внесеният Проект за дневен ред не постъпиха. 
 В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване направеното 
предложение от г-н Красимир Николов, в Проекта за дневен ред да бъде включена 
нова точка - Питане: 
 

“ЗА” –6, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения Проект за дневен ред:  
 

“ЗА” –13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

 След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
 2.Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.     
        Вн.:Председателя на ОбС 
 3.Предложение относно намаляване капитала на “Общински имоти-Елена” 
ЕООД .            
        Вн.:Кмета на общината 
 4.Предложение относно приемане на Списък- предложение за включване на 
обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна 
мрежа през 2004 г.           
        Вн.:Кмета на общината 
 5.Предложение относно определяне на основните месечни работни заплати 
на кмета на общината, кметовете на населени места в Община Елена и 
председателя на Общински съвет.        
        Вн.:Кмета на общината 

 6.Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които 
общината  е член. 
         Вн.:Кмета на общината 
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 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, на основание чл.30, 
ал.4, т.4 от ЗМСМА и молба РД – 01-07-11/24.11.2003 г. за предсрочно прекратяване 
пълномощията на г-н Йордан Кирчев Василев като общински съветник, поради 
назначаването му на щатна длъжност в Общинската администрация, покани г-н 
Красимир Добрев Стефанов да положи клетва и подпише клетвен лист, съгласно 
чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 
 В залата присъстват 15 общински съветника. 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите 
с внесеното предложение, за избор на временна комисия за подготовка на проект 
на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация. 
 В залата влезе общинският съветник г-н Петър Коев. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Г-н Симеон Кънчев призова общинските съветници да изразят своето мнение 
по внесеното предложение. 
 Дадена бе думата на: 
Д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми 
дами и господа общински съветници,  аз благодаря на вносителя на 
предложението, че ме е включил в състава на временната комисия за изготвяне 
правилника на Общински съвет, но без да се иска моето съгласие и си правя отвод. 
Предлагам точка втора от предложението да не я гласуваме, да отпадне, тъй като с 
нея се отменя сега действащият Правилник на Общинския съвет. Това да стане с 
приемането на новия Правилник, тъй като на практика до момента на приемането 
на нов Общинският съвет остава без такъв. 
Г-н Симеон Кънчев – председател на Общински съвет: Не предлагате  кой на 
Вашето място да влезе в комисията. 
Д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Не правя предложение за попълване 
състава на комисията. 
 Г-н Симеон Кънчев изрази мнение, че има съществени промени в Закона за 
местното самоуправление и местната власт, поради което се налага отмяна на 
сегашния правилник и не вижда някакъв проблем да се работи на база ЗМСМА. 
 Други мнения но внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението, 
направено от д-р Даниела Лаловска да отпадне т.2. /Отменя Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет Елена и общинската администрация, 
приети с Решение №№51/17.02.2000 г. и 76/25.04.2000 г./ от проекта за решение: 

“ЗА” –2, “ПРОТИВ” – 12, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема. 
Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да 

направят предложение за попълване състава на временната комисия  за подготовка 
на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
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Дадена бе думата на: 

Д-р Иван Иванов – общински съветник: Предлагам да се включи Милко Моллов. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване предложението за избор на 
временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и 
дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, като в състава на комисията д-р Даниела Лаловска 
бъде заменена с Милко Моллов: 

“ЗА” –14, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №2/28.11.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на Проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1, във връзка с чл.21, ал.3 от 

ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

 1.Избира временна комисия в състав: 
- Симеон Стоянов Кънчев – Председател 
- Милко Здравков Моллов -член 
- Георги Благоев Аргиров - член 
- Зехра Халилова Салиева - член 
- Исмаил Мустафов Мустафов - член 
- Лазар Николов Костов - член 
- Красимир Костадинов Николов - член 
2.Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена 

и общинската администрация, приети с Решение №№51/17.02.2000 г. и 
76/25.04.2000 г. 
 3.Проекта за правилник да бъде внесен за разглеждане на следващото 
заседание на Общински съвет. 
 
 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов: 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 
съветници, уважаеми кметове, уважаеми граждани, позволете ми да Ви поздравя с 
участието Ви на първото заседание на Общински съвет, като пожелавам на всички 
ползотворна и успешна работа през целия мандат. 
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 След отправените пожелания, кметът на общината г-н Сашо Топалов запозна 
присъстващите с предложението, за намаляване капитала на “Общински имоти-
Елена” ЕООД .  
 Г-н Симеон Кънчев даде думата за изразяване на мнение по внесеното 
предложение.  
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
намаляване капитала на “Общински имоти-Елена” ЕООД: 

“ЗА” –16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №3/28.11.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Намаляване капитала на “Общински имоти-Елена” ЕООД 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.2 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД  и АД/ и чл.147, ал.2 и чл.149 от Търговския закон, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

     1. Намалява капитала на “Общински имоти-Елена” ЕООД гр.Елена, 
регистрирано с решение по ф.д. 958/2000 г. по описа на ВТОС, от 104 570 лв. на 
37 170 лв., чрез намаляване на стойността на дела в капитала със сумата 67 400 
лв., представляваща балансовата стойност на недвижим имот -  дворно място от 
925 кв.м., съставляващо УПИ ІІ-“За общежитие за спортисти” в кв.94 по плана на 
град Елена и построената в него триетажна масивна сграда. 
 2. Целта на намаляването на капитала е отразяване на сделка с недвижимия 
имот по т.1, част от капитала на дружеството, по договор за приватизационна 
продажба № РД-02-11-133/10.10.2003 г.  
 3. Задължава Управителя на дружеството да обнародва решението за 
намаляване на капитала в “Държавен вестник”, като заяви, че дружеството е готово 
да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са 
съгласни с намаляването, задълженията му към датата на обнародването. 
 4. Задължава Управителя на дружеството да впише решението в търговския 
регистър на Великотърновски окръжен съд, след изтичане срока по чл.150 от ТЗ. 
 
 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за приемане на 
Списък - предложение за включване на обекти в Националната годишна програма 
за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 г.  Г-н Топалов уточни, че 
предложението за разглеждане се внася на днешното заседание, тъй като с писмо 
№ 91- 00- 64/ 10.10.2003 г.   на   Министерството   на   регионалното   развитие   и  
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благоустройството и писмо  №РД-10-3155/24.10.2003 г. на Областен управител-
Велико Търново срокът за представяне на обектите е 30.11.2003 г. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеното предложение на: 
Петър Коев – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 
уважаеми гости. Искам да задам един въпрос на г-н Топалов- защо в 
предложението  за включване на обекти в Националната годишна програма за 2004 
г. няма с.Мийковци и региона. Там също живеят хора, развива се туризъм и задавам 
този въпрос, за да има гласност и хората да чуят. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. Председателят на 
Общински съвет даде думата за отговор на вносителя на предложението на: 
Сашо Топалов – кмет на община Елена: По отношение на публичността и 
гласността е ясно. Не се касае за тенденционно отношение за района на 
с.Мийковци. При подготовката на предложението се съобразихме с няколко 
момента. За много общински съвети има приемственост на обектите, те са 
преходни. Предложението е разширено за общо 845 хил.лв. От предишни години се 
знае, че се иска списък предложение за включване на обекти в Националната 
годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа,  което се одобрява 
от Министерството и отговорно заявявам, че няма да се приеме всичко, което е 
предложено в списъка. Направихме оглед, аналогично Блъсковци-Търкашени  и за 
района на Беброво, коментирам за Крумчевци, например пътищата за Средни 
колиби, Раевци, Харваловци и искам да ви кажа, че ще направим инвентаризация  
на състоянието на пътищата, за да имаме информация при кандидатстване за 
средства от предприсъединителните фондове. Конкретно предложение ако има за 
Мийковци да бъде включено в списъка, за коя отсечка става въпрос, за кой път. 
Нямам нищо против да го включим, но трябва да се съобразим със срока 30 
ноември. 
 Дадена бе думата на: 
Д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми колеги, наистина ще изразя 
подкрепата си на предложението, което направи г-н Коев, като предлагам в списък- 
предложението от пътя Елена-Мийковци да се включи отсечката от Бардушка кория 
до разклона на с.Мийковци, на стойност 50 хил.лева за 2004 година. Общинска 
администрация да конкретизира от кой до кой километър е необходимо да се 
запише. Пътят Елена-Мийковци е важен за развитието на туризма, както е важно и 
да подкрепите това предложение. Разбирам, че това може и да не стане, но сме 
длъжни да търсим всички възможни източници за осигуряване на средства и ще 
помоля и кмета да подкрепи предложението. Предлагам в списък – предложението 
да се запише в І, на 5-то място след  “Давери-Каменари-Бойковци” -  ремонт на 
местен път отсечката “Бардушка кория – до разклона с.Мийковци” на стойност 50 
хил.лева. 
 Дадена бе думата на: 
Петър Коев – общински съветник: Благодаря на г-н Топалов за изчерпателния 
отговор и искам да уточня, че зададох въпрос, а не предложение. 
 Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов- кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници, 
въпросът на г-н Коев го разбрах. Става въпрос за пътищата на населените места – 
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Мийковци,, Тулузи и т.н. Нямам нищо против предложението на д-р Лаловска, но 
не се уточни, предложението за текущ ремонт ли е, или за основен. 
Д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Текущ ремонт. 
 Г-н Топалов допълни, че разстоянието на тази отсечка за текущ ремонт, ще 
бъде уточнено. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
допълнение в списък –предложението за включване на обекти в Националната 
годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 
г.отсечката “Бардушка кория –  с.Мийковци” на стойност 50 хил.лева., направено от 
д-р Даниела Лаловска: 

“ЗА” –15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване предложението за приемане на 

Списък - предложение за включване на обекти в Националната годишна програма 
за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 г., с гласуваното 
допълнение: 

“ЗА” –15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №4/28.11.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Списък-предложение за включване на 
обекти в Националната годишна програма за     финансиране на 
общинската пътна мрежа през 2004г. 
 

На основание чл.21, ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и писмо № 91-00-64/10.10.2003г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, във връзка с подготовката на 
Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа  
(НГП-2004), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема Списъка-предложение за включване на обекти от общинската 

пътна мрежа на територията на община Елена в Националната програма за 2004г., 
съгласно приложението. 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за определяне на 
основните месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на населени 
места в Община Елена и председателя на Общински съвет. 

Дадена бе думата за изказване на мнение на: 
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Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 
господа общински съветници. Като прочетох предложението, попитах на каква база 
е предложена заплатата на г-н кмета и ми отговориха, че на база заплатата на 
бившия кмет. Нашата община е  обширна по територия, има доста населени места и 
поради тази причина предлагам заплатата на г-н Топалов да се завиши със 100 
лева, за което Ви моля да ме подкрепите единодушно. 
 Дадена бе думата на: 
Инж.Иван Маринов – общински съветник: Уважаеми дами и господа общински 
съветници, предлагам т.3 от предложението да се оформи като  отделно решение. 
В чл.26, ал.1 от ЗМСМА е регламентирано, че Общинският съвет определя 
възнаграждението на председателя. Предлагам от текста на същата т.3 да отпадне 
израза “основно”. Нямам нищо против предложението за завишаване заплатата на 
кмета. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението, основната месечна работна заплата на кмета на общината да бъде 
завишена на 825 лева, направено от общинския съветник Милко Моллов: 

“ЗА” –15, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване направеното предложение от 

инж.Иван Маринов - да отпадне т.3 от проекта за решение относно определяне 
възнаграждението на председателя на Общински съвет, като бъде оформено 
отделно решение и в текста  да отпадне израза “основно” : 

“ЗА” –11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

определяне на основните месечни работни заплати на кмета на общината, 
кметовете на населени места в Община Елена, с гласуваните изменения: 

“ЗА” –15, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

 Р Е Ш Е Н И Е №5/28.11.2003 г. 
ОТНОСНО: Определяне на основните месечни работни заплати на 
кмета на общината и кметовете на населени места в Община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.5  от ЗМСМА, ПМС №40/17.02.2003 г., изменено и 

допълнено с ПМС № 136 от 23.06.2003 г. за работната заплата в бюджетните 
организации и дейности през 2003 г., и ПМС № 35/ 20.03.2000 г. за приемане на 
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 
администрацията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

Р Е Ш И : 
1.Общински съвет град Елена, считано от 05.11.2003 г. утвърждава основни 

месечни работни заплати на кмета на Общината и кметовете на кметства, както 
следва: 

1.1. Кмет на Община категория Б4  
Община Елена  с население 11 710 бр.          825 лв. 
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1.2. Кметове на кметства категория В3   
Кметство  Константин с население 1 196 бр.            340 лв. 
Кметство  Майско  с население 1 173 бр.            340 лв. 
Кметство Беброво  с население    404 бр.            310 лв. 
Кметство Каменари с население    255 бр.            280 лв. 
1.3.Общински съвет утвърждава допълнително възнаграждение за 

прослужено време – 1 на сто на прослужена година върху основната работна 
заплата на кметовете. 

2.Възлага на кмета на общината, да приведе заплатите на кметовете в 
съответствие с решението на Общински съвет – Елена. 
 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеното от 
кмета на общината възнаграждение на председателя на Общински съвет: 

“ЗА” –15, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №6/28.11.2003 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на председателя на 
Общински съвет-Елена 

 
 На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
 

1.Общински съвет определя месечно възнаграждение на председателя на 
Общински съвет в размер на 60 на сто от основната месечна работна заплата на 
кмета на общината. 
 
 ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за определяне на 
представители в сдружения, в които общината  е член. 

Г-н Симеон Кънчев предложи в проекта за решение на внесеното 
предложение в т.1.1. да се изпише делегат и в т.1.2. да се изпише заместник 
делегат. Г-н Кънчев накратко запозна присъстващите с писмо №РД-10-
3449/25.11.2003 г. на Областен управител –Велико Търново, където на основание 
чл.9, ал.2 от Закона за регионалното развитие и във връзка с изпълнението на чл.8 
от същия закон Общински съвет-Елена трябва да определи свой представител в 
Областен съвет за регионално развитие. 

Председателят на Общински съвет призова общинските съветници да дадат 
своите предложения за представител, като предложи той да бъде допълнен като 
т.4 в предложението за определяне представители в сдружения, в които общината 
е член. 
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От залата излезе общинският съветник Зехра Халилова. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Дадена бе думата за изразяване на мнение на: 

Инж.Георги Аргиров – общински съветник: По право за представител в Областния 
съвет за регионално развитие се полага на председателя на Общинския съвет. 
Предлагам г-н Симеон Кънчев. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 В залата присъстват 15 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.4 в 
предложението за определяне на представители в сдружения, в които общината  е 
член да се допълни текста : Определя за представител в Областния съвет за 
регионално развитие Симеон Стоянов Кънчев – председател на Общински съвет: 

“ЗА” –14, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
В залата влезе общинският съветник Зехра Халилова. 
Присъстват 16 общински съветника. 
Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване предложението за определяне на 

представители в сдружения, в които общината  е член, с гласуваното допълнение: 
“ЗА” –14, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №7/28.11.2003 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на представители в сдружения, в които 
общината е член 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р  Е  Ш  И  : 

 1.Определя представители на общината в НСОРБ: 
1.1.Сашо Петков Топалов – кмет на Община Елена – делегат; 
1.2.Симеон Стоянов Кънчев – председател на Общински съвет- 
заместник делегат. 
2.Определя за представители на общината в Регионалното сдружение на 

общините “Централна Стара планина”: 
2.1.Сашо Петков Топалов –- кмет на Община Елена; 
2.2.Симеон Стоянов Кънчев – председател на Общински съвет; 
2.3.Лазар Николов Костов – общински съветник. 
3.Определя за представители в Регионалното сдружение на общините 

“Янтра”: 
3.1.Сашо Петков Топалов – кмет на Община Елена; 
3.2.Симеон Стоянов Кънчев – председател на Общински съвет. 
4.Определя за представител в Областния съвет за регионално развитие: 
4.1.Симеон Стоянов Кънчев – председател на Общински съвет. 
5.Отменя решения №11/08.12.1999 г., №12/08.12.1999 г.  и №72/31.03.2000 

г. на Общински съвет-Елена. 
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Г-н Симеон Кънчев покани всички общински съветници да вземат участие в 

насрочената среща с представителите на  предстоящата мисия по оценка на 
пилотен проект - Развитие на партньорството между граждани и местна власт в 
Община Елена на 3 декември от 17.45 часа в конферентната зала на общината. 
  

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри заседанието в 15.15 часа. 
 Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново и 
Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 /С.Кънчев/ 

 
 
 
Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

   /Б.Лазарова/ 
 
   

 
 
    
   
 


