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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 
 

№ 5 
 

Днес 29.01.2004 г. от 15.30 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе петото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 16 общински съветници от общо 17, като отсъства 
общинския съветник инж.Дилян Млъзев. От Общинска администрация участие 
взеха:  кмета на общината Сашо Топалов, Валентина Мирчева – заместник кмет, 
Йордан Василев – главен специалист “Здравеопазване, социални дейности и работа 
с малцинствата”, Мария Симеонова - главен специалист “Канцелария и човешки 
ресурси”, Стоян Пенков – кмет на с.Константин, Стефан Няголов – кмет на 
с.Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, Сийка Николова – кметски наместник 
с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Михаил Трашлиев – 
кметски наместник с.Костел, Мария Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Цеца 
Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Иван Лолов – кметски наместник 
с.Буйновци и Николай Попов – кметски наместник с.Яковци. 
 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 16 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.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
        Вн.: Председател  
        на временна комисия 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи като т.2 в 
проекта за дневен ред да се допълни предложението за избор на заместник 
председател на Общински съвет-Елена, като т.3 да се допълни предложението за 
определяне състава на Постоянните комисии на Общински съвет-Елена и като т.4 в 
проекта за дневен ред да се допълни предложението за откриване на процедура за 
продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред. 
 Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за дневен 
ред с предложените допълнения: 
  
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
        Вн.: Председател  
        на временна комисия 
 2.Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет-
Елена. 
        Вн.: Председателя на ОбС 
 3.Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии на 
Общински съвет-Елена. 
        Вн.: Председателя на ОбС 
 4.Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД. 
        Вн.: Кмета на общината 
 
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет-Елена г-н Симеон Кънчев, като 
председател на временната комисия, избрана с решение №2/28.11.2003 г. за 
подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация уточни, че проекта на правилника е раздаден на всички и предложи 
да не се чете текста му, като допълни, че той е разработен в 14 раздела, където се 
определят основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията 
на работа на Общинския съвет и неговите органи и взаимодействието му с 
общинската администрация. Г-н Кънчев обясни, че временната комисия в процеса 
на своята работа се е ръководила както от предложения примерен проект на 
правилник предоставен от НСОРБ, така и от правилниците на съседни общини и 
съответните изменения в ЗМСМА. Председателят на Общински съвет добави също, 
че в чл.34 и чл.64 са допуснати технически грешки, които ще бъдат отстранени в 
процеса на отпечатване на правилника. Г-н Симеон Кънчев направи предложение в 
чл.16, ал.1 израза “…или по пощата” да отпадне от текста на правилника, като се 
мотивира, че досегашната практика за връчване на поканата и материалите за 
заседанието е да се извършва лично. 

 Председателят на Общински съвет даде думата по внесения проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 Изказвания не бяха направени. 
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 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет-Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 
направеното предложение в чл.16, ал.1 израза “…или по пощата” да отпадне от 
текста: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №14/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на 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  : 
 1. 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 Елена г-н Симеон Кънчев, като вносител  
запозна присъстващите с предложението за избор на заместник председател на 
Общински съвет – Елена. 
 Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване предложението за избор на 
заместник председател на Общински съвет-Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №15/29.01.2004 г. 
ОТНОСНО: Избор на заместник председател на Общински съвет-   
                    Елена 

 
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.14, ал.1 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 : 

1. Избира за  заместник  председател  на  Общински  съвет  –  Елена   
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите 
с предложението за определяне състава на Постоянните комисии на Общински 
съвет-Елена. Г-н Кънчев обясни, че с приемането на правилника и определените в 
него шест постоянни комисии на Общинския съвет следва да бъдат уточнени и 
избрани техните състави, като предложи състава и председателя на всяка комисия 
да  се гласуват поотделно. 
 Дадена бе думата за изказване по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 
Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика: 

 
1.Пенка Йорданова Попова 
2.Милко Здравков Моллов 
3.Стоян Иванов Николов 
4.инж.Дилян Стефанов Млъзев 
5.Красимир Костадинов Николов 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №16/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика  
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 
1. Избира следния състав на Постоянната комисия по Бюджет, 

финанси, икономическа и инвестиционна политика: 
• Пенка Йорданова Попова 
• Милко Здравков Моллов 
• Стоян Иванов Николов 
• инж.Дилян Стефанов Млъзев 
• Красимир Костадинов Николов 
 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател 

на Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика г-жа Пенка Йорданова Попова. 
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Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 

общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 

Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика г-жа Пенка Йорданова Попова: 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №17/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избиране на председател на Постоянната комисия по 
Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика  
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по Бюджет, 

финанси, икономическа и инвестиционна политика ПЕНКА ЙОРДАНОВА 
ПОПОВА. 

 
 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 

Постоянната комисия по Устройство на територията, опазване на околната 
среда и водите, благоустрояване, комунални дейности: 
 

1.Милко Здравков Моллов 
2.д-р Иван Димитров Иванов 
3.Красимир Добрев Стефанов 
4.инж.Иван Радославов Маринов 
5.Красимир Костадинов Николов 

 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №18/29.01.2004 г. 
ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Устройство на територията, опазване на околната 
среда и водите, благоустрояване, комунални дейности  
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
1. Избира следния състав на Постоянната комисия по Устройство на 

територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, 
комунални дейности: 

• Милко Здравков Моллов 
• д-р Иван Димитров Иванов 
• Красимир Добрев Стефанов 
• инж.Иван Радославов Маринов 
• Красимир Костадинов Николов 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 
председател на Постоянната комисия по Устройство на територията, опазване 
на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности г-н 
Милко Здравков Моллов. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 
общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 
Постоянната комисия по Устройство на територията, опазване на околната 
среда и водите, благоустрояване, комунални дейности г-н Милко Здравков 
Моллов: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №19/29.01.2004 г. 
ОТНОСНО: Избиране на председател на Постоянната комисия по 
Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности 
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по Устройство на 

територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, 
комунални дейности МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ. 
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 
Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция: 

 
1.инж.Георги Благоев Аргиров 
2.Кремена Матеева Славчева 
3.Диана Александрова Иванова 
4.д-р Даниела Страхилова Лаловска 
5.Исмаил Мустафов Мустафов 

 
ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №20/29.01.2004 г. 
  

ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция  
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 

1.Избира следния състав на Постоянната комисия по Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция: 
 

• инж.Георги Благоев Аргиров 
• Кремена Матеева Славчева 
• Диана Александрова Иванова 
• д-р Даниела Страхилова Лаловска 
• Исмаил Мустафов Мустафов 

 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 

председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция инж.Георги Благоев Аргиров 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 
общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 
Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция инж.Георги Благоев Аргиров: 

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

Р Е Ш Е Н И Е №21/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция  
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по Местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция инж.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 
Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори: 
  

1.Стоян Иванов Николов 
2.Пенка Йорданова Попова 
3.инж.Георги Благоев Аргиров 
4.инж.Иван Радославов Маринов 
5.Исмаил Мустафов Мустафов 

 
ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №22/29.01.2004 г. 
ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Общинска собственост, земеделие и гори  
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 1.Избира следния състав на Постоянната комисия по Общинска 
собственост, земеделие и гори: 
 

• Стоян Иванов Николов 
• Пенка Йорданова Попова 
• инж.Георги Благоев Аргиров 
• инж.Иван Радославов Маринов 
• Исмаил Мустафов Мустафов 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 
председател на Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и 
гори г-н Стоян Иванов Николов. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 
общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 
Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори г-н Стоян 
Иванов Николов: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №23/29.01.2004 г. 
ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по 
Общинска собственост, земеделие и гори 
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по Общинска 

собственост, земеделие и гори СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ. 
 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 

Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания: 
 

1.Красимир Добрев Стефанов 
2.Петър Христов Коев 
3.Диана Александрова Иванова 
4.инж.Дилян Стефанов Млъзев 
5.Зехра Халилова Салиева 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №24/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Образование, култура и вероизповедания  
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 1.Избира следния състав на Постоянната комисия по Образование, 
култура и вероизповедания: 
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• Красимир Добрев Стефанов 
• Петър Христов Коев 
• Диана Александрова Иванова 
• инж.Дилян Стефанов Млъзев 
• Зехра Халилова Салиева 

 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 

председател на Постоянната комисия по Образование, култура и 
вероизповедания г-н Красимир Добрев Стефанов. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 
общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 
Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания г-н 
Красимир Добрев Стефанов: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №25/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по 
Образование, култура и вероизповедания 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 

 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по Образование, 

култура и вероизповедания КРАСИМИР ДОБРЕВ СТЕФАНОВ. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване състава на 
Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, работа с 
децата и младежите, спорта и туризма: 
 

1.д-р Иван Димитров Иванов 
2.Кремена Матеева Славчева 
3.Петър Христов Коев 
4.д-р Даниела Страхилова Лаловска 
5.Зехра Халилова Салиева 

 
“ЗА” – 16, “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 №26/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избиране състава на Постоянната комисия на Общински 
съвет-Елена по Здравеопазване, социални дейности, работа с децата 
и младежите, спорта и туризма  

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, 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 : 
 1.Избира следния състав на Постоянната комисия по 
Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и            младежите, 
спорта и туризма: 
 

• д-р Иван Димитров Иванов 
• Кремена Матеева Славчева 
• Петър Христов Коев 
• д-р Даниела Страхилова Лаловска 
• Зехра Халилова Салиева 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 
председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, 
работа с децата и младежите, спорта и туризма д-р Иван Димитров Иванов. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. В залата присъстват 16 
общински съветника. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване за председател на 
Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, работа с 
децата и младежите, спорта и туризма д-р Иван Димитров Иванов: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №27/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по 
Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и            
младежите, спорта и туризма 
 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 и чл.35, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
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Р Е Ш И : 

 
1. Избира за председател на Постоянната комисия по 

Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, спорта 
и туризма д-р ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ. 
 
 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов, който поздрави избрания за заместник председател на Общински 
съвет Елена г-н Лазар Костов и избраните в постоянните комисии общински 
съветници и изрази мнение, че след като има вече правилник и постоянни комисии 
се надява на достатъчно ефективна работа. Г-н Топалов запозна присъстващите с 
предложението за откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД, като се извини за внесеното 
предложение преди заседанието и неизбежността от неговото разглеждане. Кметът 
на общината допълни, че вчера е проведена среща с Агенцията за държавни 
вземания, на която е воден разговор за продажбата на автокрана за погасяването 
на задълженията на дружеството с цел, спасяването на имуществото в общинското 
дружество “Буковец”. 
 Дадена бе думата за изказване на: 
инж.Иван Маринов – общински съветник: Уважаеми господин председател, 
уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове и кметски 
наместници. Първо искам да честитя избора за заместник председателя г-н Лазар 
Костов, след което искам да се мотивирам защо поисках думата. По принцип съм 
съгласен с внесеното предложение, но имам две питания и предлагам 
разглеждането на предложението да го отложим за следващото заседание. Първо, 
това предложение не е гледано на заседание на постоянна комисия, за да  излезе 
със становище по него и втория ми въпрос е “Январец”-а  включен ли е в описа на 
Агенцията за държавни вземания и ако е така, то Общинския съвет няма право да 
вземе такова решение. Предлагам за следващото заседание да отложим 
разглеждането на предложението. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
Сашо Топалов- кмет на общината. Длъжен съм да го внеса това предложение, тъй 
като има внесено искане от управителя г-н Йорданов за погасяване на 
задълженията на дружеството, които са в размер на 44 800 лв. Може да решите то 
да отпадне за разглеждане днес, но не случайно казах, че вчера са водени 
разговори с Агенцията за продажбата на този кран, който е на стойност 28 
хил.лева, при което няма да възникне проблем той да се продаде. Ако ние им 
предоставим това решение за продажба на автокрана и проведем по-бърз търг, те 
ще изчакат да обявят техните търгове за продажба. Вече имаме постоянна комисия, 
в която да се разгледа предложението и се даде становище от нея, но ще се 
забавим и Агенцията ще обяви търгове на всичките описани материални активи. 
Затова ви призовавам да подкрепите това предложение. Аз си позволих внасянето 
на тази последна точка в дневния ред единствено, с цел вземането на това 
решение за помагане на дружеството. 
 Дадена бе думата на: 
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д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми господин председател, 
уважаеми дами и господа общински съветници. Предложението ни е предоставено 
в последния момент и аз ви моля да подкрепите предложението, направено от Иван 
Маринов за отлагане за следващото заседание. Може да помислим за друг вариант,  
оценката от 28 хил. лева не ни удовлетворява. Дали няма възможност общината  от 
фонд “Приватизация” да покрие  тези 28 хил.лева. При повече усилия от страна на 
юристи и икономисти общината има възможност при определени условия да 
подпомага своите общински дружества, за да не се протака. Знаете че трябва да се 
мине на процедура търг. Може след това автокрана общината да го продаде на 
търг и ви го предлагам като вариант. Мисля че това е в интерес на общината и ако 
трябва на следващото заседание само това предложение да разглеждаме, то аз ви 
призовавам да отложим сегашното му разглеждане. 
 Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов – кмет на общината: Това предложение го правя поради 
неизбежност. Консултирали сме се с юристи и икономисти по внесеното 
предложение. На следващото заседание ще се занимаваме с дружеството “Балкан”, 
което е с над 150 хил.лв. задължения. 
 Други изказвания не постъпиха. В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението, направено от общинския съветник инж.Иван Маринов за отлагане 
разглеждането на предложението за следващото заседание на Общинския съвет: 
“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 13, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесеното 
предложение от кмета на общината за откриване на процедура за продажба на 
дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №28/29.01.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни 
материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски 
дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 
1. Общински съвет-Елена дава съгласие на “Буковец” ЕООД гр.Елена да 

извърши продажба чрез търг на дълготрайни материални активи, 
собственост на дружеството – автокран “Январец”, с ДК № ВТ 34-31 ТВ. 

2. Възлага на управителя на “Буковец” ЕООД да извърши всички необходими 
процедури по продажбата чрез търг на дълготрайни материални активи, 
посочени в т.1 и сключи договор за покупко-продажба. 
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Поради изчерпване на дневния ред 5-то заседание на Общински съвет - Елена 
бе закрито в 16.00 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново, 
Районна прокуратура - Елена  и кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА:   

           /С.Кънчев/  
 
 
 
Протоколирал 
Технически сътрудник ОбС:  

        /Б.Лазарова/ 
 


