
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 
 

№ 6 
 

Днес 11.03.2004 г. от 14.15 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе шестото 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, Елка Николова – началник отдел “ОИФ”, 
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, Назифе Кямилова – кмет на 
с.Каменари, Иван Шубърков –кметски наместник с.Илаков рът, Сийка Николова – 
кметски наместник с.Марян, Михаил Трашлиев – кметски наместник с.Костел, Цеца 
Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Никола Николов-кметски наместник 
с.Палици, Стефан Кютуков– кметски наместник с.Буйновци, Николай Попов – 
кметски наместник с.Яковци 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. Г-н Симеон Кънчев обяви на присъстващите в залата, че днешното 
заседание на Общински съвет не се озвучава поради това, че в момента по 
националното радио тече обсъждането на вота на недоверие към Правителството. 

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.Предложение относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. на Община Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет-Елена за 

кандидатстване на Община Елена пред Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна 
помощ за допълнително изграждане на вътрешна водопроводна мрежа към клон ІІ 
и реконструкция на съществуваща ВВМ гр.Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
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3.Предложение относно вземане на решение за допълване на раздел VІ  
Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в 
Община Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
4.Предложение относно предоставяне на части от имоти - публична и частна 

общинска собственост. 
        Вн.:Кмета на общината 
5.Предложение относно вземане решение за членство на Община Елена в 

сдружения на юридически лица с нестопанска цел. 
        Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно вземане решение за участие на Община Елена в 

сдружението на възрожденските градове “Възраждане за XXІ век”. 
        Вн.:Кмета на общината  

 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи като т.7 в 
проекта за дневен ред да се допълни предложението за отдаване под наем на 
помещение в Административната сграда на “Балкан” ЕООД, на което вносител е 
Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”. 
 

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 14 общински съветника. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.7 в проекта 
за дневен ред да  се допълни предложението за отдаване под наем на помещение в 
Административната сграда на “Балкан” ЕООД: 
  
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения 
проект за дневен ред с гласуваната нова т.7: 
 
“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.Предложение относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. на Община Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет-Елена за 

кандидатстване     на    Община    Елена   пред    Предприятието за управление   на  
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дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна 
помощ за допълнително изграждане на вътрешна водопроводна мрежа към клон ІІ 
и реконструкция на съществуваща ВВМ гр.Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно вземане на решение за допълване на раздел VІ  

Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в 
Община Елена. 

        Вн.:Кмета на общината 
4.Предложение относно предоставяне на части от имоти - публична и частна 

общинска собственост. 
        Вн.:Кмета на общината 
5.Предложение относно вземане решение за членство на Община Елена в 

сдружения на юридически лица с нестопанска цел. 
        Вн.:Кмета на общината 
6.Предложение относно вземане решение за участие на Община Елена в 

сдружението на възрожденските градове “Възраждане за XXІ век”. 
        Вн.:Кмета на общината  

 7.Предложение относно отдаване под наем на помещение в 
Административната сграда на “Балкан” ЕООД. 
        Вн.:ПК “БФИИП” 
 
 В залата влязоха общинските съветници инж.Иван Маринов и Петър Коев.  
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета 
на общината г-н Сашо Топалов, който предложи да не зачита текста на 
предложението за отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2003 г., тъй като материала е предоставен на всички общински 
съветници. Г-н Топалов накратко се спря на основните моменти по приходите за 
държавни и общински дейности, разходите за държавни дейности, разходите за 
общински дейности, капиталовите разходи, неразплатените разходи към 31.12.2003 
г. Г-н Топалов допълни, че исканата справка в заседанието на Постоянната комисия 
по “Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика” е изготвена и 
общинските съветници могат да се запознаят с нея. 
 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “ Финанси, бюджет, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание, проведено на 10.03.2004 г. от 15.30 часа предложението за приемане 
отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. 
на Община Елена, като го подкрепя с 4 гласа “за”. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за 
изказване на: 
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д-р Иван Иванов – общински съветник: Искам да задам един въпрос. В 
капиталовите разходи, функция Здравеопазване има закупен хематологичен брояч 
за болницата на стойност 11 820 лв., който сигурно е в лабораторията. Тъй като на 
мен ми е известно, че лабораторията  е отдадена под наем на Медицински център 
за една смешно малка сума, питам дали хематологичния брояч се използва от 
общинската болница и как директора на болницата може да гарантира, че не се 
използва от Медицински център. Разбира се, че сега не можете да ми отговорите, 
но на следващото заседание това  предполагам, че ще бъде възможно. 
 Г-н Симеон Кънчев предложи отговора на въпроса, зададен от д-р Иванов да 
се даде на следващото заседание. 
 Кметът на общината г-н Сашо Топалов изрази мнение, че би се ангажирал с 
отговора на зададения въпрос, след като бъде направена проверка. 
 Други изказвания не бяха направени. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
отчета  за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. 
на Община Елена: 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №29/11.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. на Община Елена 

 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2003 г. 

както следва: 
 
1.1.ПО ПРИХОДИТЕ 4 281 090 лв. /Приложение № 1/ , в т.ч. 
1.1.1.приходи  за държавни дейности 2 978 011 лв., в т.ч. 
1.1.1.1.преотстъпен данък по ЗОДФЛ – държавен трансфер 699 220 лв. 
1.1.1.2.обща допълваща субсидия 1 658 707 лв. 
1.1.1.3.целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

държавни дейности 453 661 лв. 
1.1.1.4.трансфери между бюджетни сметки  246 717 лв. 
1.1.1.5.остатък в края на периода 80 294 лв. 
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1.1.2.приходи за общински дейности 1 303 079 лв., в т.ч. 
1.1.2.1.данъчни приходи 159 619 лв. 
1.1.2.2.неданъчни приходи 442 122 лв. 
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия 76 841 лв. 
1.1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности 305 259 лв. 
1.1.2.5.трансфери 324 819 лв., в т.ч. от закрити извънбюджетни сметки 11 

992 лв. 
1.1.2.6.депозити и средства по сметките  -5 581 лв., в т.ч. наличност в 

началото на периода 30635 лв.; наличност в края на периода   -36 216 лв. 
1.2.ПО РАЗХОДИТЕ 4 281 090 лв. /Приложение №2/, в т.ч. 
1.2.1.Разходи за държавни дейности 2 978 011 лв. 
1.2.2.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 

11 344 лв. 
1.2.3.Разходи за общински дейности  1 291 735 лв. 
1.2.4.Капиталови разходи в размер на  892098 лв., в т.ч. 758920 лв. целева 

субсидия за капиталови разходи; 53692 лв. СФИДА; 24486 лв. собствени бюджетни 
средства; 55000 лв. “Красива България”/Приложение №3/ 

2.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните фондове и сметки за 
2003 г. /съгласно Приложение №4/ 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов, който накратко запозна присъстващите с предложението за даване 
съгласие на Общински съвет-Елена за кандидатстване     на    Община    Елена   
пред    Предприятието за управление   на дейностите по опазване на околната 
среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ за допълнително изграждане 
на вътрешна водопроводна мрежа към клон ІІ и реконструкция на съществуваща 
вътрешна водопроводна мрежа - гр.Елена. Г-н Топалов изрази мнение, че в 
изложението на предложението  става ясно, че има одобрено финансиране от 
Предприятието за управление   на дейностите по опазване на околната среда, като  
идеята е едновременно с полагането на колекторите да се извърши и подмяна на 
водопроводната мрежа в засегнатите участъци. Г-н Топалов уточни, че за да се 
кандидатства за отпускането на  безвъзмездната помощ е необходимо решение на 
Общинския съвет и допълни, че ще се търсят и други възможности за безвъзмездно 
финансиране по съответните програми. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Милко Моллов- председател на Постоянната комисия по “Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 
10.03.2004 г. от 17.00 часа предложението за даване съгласие на Общински съвет-
Елена   за   кандидатстване     на    Община    Елена    пред       Предприятието   за  
управление   на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане 
на безвъзмездна помощ за допълнително изграждане на вътрешна водопроводна 
мрежа към клон ІІ и реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна 
мрежа - гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 
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 Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за  
даване съгласие на Общински съвет-Елена за кандидатстване     на    Община    
Елена   пред    Предприятието за управление   на дейностите по опазване на 
околната среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ за допълнително 
изграждане на вътрешна водопроводна мрежа към клон ІІ и реконструкция на 
съществуваща вътрешна водопроводна мрежа - гр.Елена: 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №30/11.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ 
за отпускане на безвъзмездна помощ за Допълнително изграждане 
на вътрешна водопроводна мрежа към клон II и реконструкция на 
съществуваща ВВМ – гр. Елена.  

 
 
 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие на Община Елена за кандидатстване пред Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане 
на безвъзмездна помощ за Допълнително изграждане на на вътрешна 
водопроводна мрежа към клон II и реконструкция  на съществуваща ВВМ – гр. 
Елена.  

 
 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета 
на общината г-н Сашо Топалов, който  накратко запозна присъстващите с 
предложението за вземане на решение за допълване на раздел VІ  Търговска 
дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена. Г-
н Топалов изрази мнение, че няма какво повече да добави по предложението. 

Дадена бе думата за изразяване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.03.2004 г. 
предложението   за вземане на решение   за   допълване на раздел   VІ    Търговска  
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дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена, 
като предлага следните допълнения в проекта за решение: 

-   към текста “чл.26, ал.10….”  - да се добави “т.1.” 
- в текста ”чл.26, ал.10, т.1…” - точка “1” да се замени с “т.2” 
- след текста “Допускането по ал.10…”  - да се добави “т.1” 

Постоянната комисия подкрепя с 5 гласа “за” внесеното предложение и съответните 
допълнения. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеното 
допълнение в проекта за решение на предложението за вземане на решение за 
допълване на раздел VІ  Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в Община Елена, внесено от Постоянната комисия по Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

-   към текста “чл.26, ал.10….”  - да се добави “т.1.” 
- в текста ”чл.26, ал.10, т.1…” - точка “1” да се замени с “т.2” 
- след текста “Допускането по ал.10…”  - да се добави “т.1” 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане на решение – на “първо четене”за допълване на раздел 
VІ  Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в 
Община Елена с гласуваното допълнение: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №31/11.03.2004 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение на “първо четене”за допълване на 
раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в Община Елена  

 
  На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 15 б от Закона за  
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 
1.Създава в раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване 

на обществения ред в община Елена, както следва: 
 
-чл.26, ал.10, т.1  “Допускането на лица носещи огнестрелно оръжие за 

времето от 22,00 до 06,00 часа  в увеселителни и питейни заведения и барове.” 
-чл.26, ал.10, т.2 “Допускането по ал.10, т.1 не се отнася за лица 

изпълняващи служебните си задължения в горепосочените обекти” . 
-чл.25, ал.9 “Да поставят на видно място табелка с надпис ”Забранено е 

влизането с огнестрелно оръжие.“ 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета 

на общината г-н Сашо Топалов, който като вносител запозна присъстващите с 
предложението за предоставяне на части от имоти - публична и частна общинска 
собственост. Г-н Топалов добави, че Закона за държавния бюджет регламентира 
правото на бюджетни учреждения да не заплащат наем, когато ползват общински 
или държавни сгради. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов – председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 
10.03.2004 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне на части от имоти - 
публична и частна общинска собственост, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за предоставяне на части от имоти - публична и частна общинска 
собственост: 
  “ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №32/11.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на части от имоти - публична  и частна 
общинска собственост  

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, чл.14 “б” и чл.34, ал.3 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Елена, във връзка с §29 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2004 г.,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване части от имоти - общинска 

собственост, както следва:  
1.1.От административна сграда в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 24, 

актувана с АОС 283, за срок от една година, считано от 01.01.2004 г.: 
- на Данъчно бюро гр.Елена – помещения на І-ви етаж с обща ползваема 

площ от 96,60 кв.м.; 
- на РУСО – филиал гр.Елена  - помещение на І-ви етаж с обща ползваема 

площ от 16,53 кв.м. 
- на РЗОК – поделение гр.Елена две помещения с обща ползваема площ 

33,06 кв.м; 
- на общинска служба “Земеделие и гори”  гр.Елена – две помещения 

(музейна зала) с обща площ 160 кв.м  
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1.2. От административна сграда в гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” 
№32, актувана с АОС 166, за срок от една година, считано от 01.01.2004 г.: 

- на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Елена – І-ви етаж и 3 стаи от 
ІІ-ри етаж с обща ползваема площ 122 кв.м.; 

- на Бюро по труда – гр.Елена – 5 стаи от ІІ-ри етаж с обща ползваема 
площ 90 кв.м. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи  съответните договори. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, който накратко запозна присъстващите с предложението за вземане 
решение за членство на Община Елена в сдружения на юридически лица с 
нестопанска цел. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров - председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.03.2004 г. 
предложението за вземане решение за членство на Община Елена в сдружения на 
юридически лица с нестопанска цел, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане решение за членство на Община Елена в сдружения на 
юридически лица с нестопанска цел: 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №33/11.03.2004 г. 
ОТНОСНО: Вземане решение за членство на Община Елена в 
сдружения на юридически лица с нестопанска цел 
 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.13, ал.2 на раздел 

ІІ. “Членство” на Устава на Сдружение с нестопанска цел “Общинска мрежа за 
енергийна ефективност ЕкоЕнергия”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

1.Община Елена да стане член на Сдружение с нестопанска цел “Общинска 
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”. 

2.Възлага на кмета на общината да подаде заявление и изпълни условията за 
присъединяване на Община Елена за членство в сдружението, съгласно устава на 
същото. 
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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 вземане решение 
за участие на Община Елена в сдружението на възрожденските градове 
“Възраждане за XXІ век”. 

Във връзка с направена забележка от страна на инж.Георги Аргиров, 
председателят на Общински съвет г -н Симеон Кънчев, на основание чл.57, ал.1, т.3 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет призова всички 
присъстващи в залата да изключат мобилните си телефони. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров - председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 10.03.2004 г. 
предложението за вземане решение за участие на Община Елена в сдружението на 
възрожденските градове “Възраждане за XXІ век”, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане решение за участие на Община Елена в сдружението на 
възрожденските градове “Възраждане за XXІ век”: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №34/11.03.2004 г. 
ОТНОСНО: Вземане решение за участие на Община Елена в 
Сдружението на възрожденските градове “Възраждане за XXІ век” 
 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.92, ал.2 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.Дава съгласие общината да участва в Сдружението на възрожденските 
градове, със седалище гр.Панагюрище. 
 2.Упълномощава за представител в сдружението заместник кмет на 
общината. 

3.Утвърждава за 2004 г. сумата от 117 лв. за членски внос, съобразно 
писмото-покана на сдружението – по една стотинка на жител от общината. Към 
края на 2003 г. населението с постоянен адрес в общината по данни от ТЗ “ГРАО” е 
11 710 души. 
 
 ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет Елена даде думата на г-жа Пенка Попова 
– председател на Постоянната   комисия   по “Бюджет ,   финанси,   икономическа и  
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инвестиционна политика”, която запозна присъстващите с предложението на 
комисията за отдаване под наем на помещение в Административната сграда на 
“Балкан” ЕООД. Г-жа Попова уточни, че предложението се внася във връзка с 
подадена молба до Общински съвет-Елена  с вх.№РД-01-08-7/04.02.2004 г. от 
управителя на “Топекс” ООД гр.София и допълни, че Постоянната комисия 
подкрепя проекта за решение с 5 гласа “за”. 
 Дадена бе думата за изказване на: 
Красимир Николов – общински съветник:  Да се уточни дали се иска югозападната 
или северозападната част на първия етаж на сградата. 

Г-н Симеон Кънчев уточни, че се отнася до северозападната част на сградата 
и допълни, няма нищо лошо тази част от сградата да се отдаде под наем на 
“Топекс”, до приключване на процедурата по приватизация на “Балкан” ЕООД, 
което е коментирано на заседанието на постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”.  

Дадена бе думата на: 
Петър Коев – общински съветник: Аз ще помоля за повече яснота по това 
предложение. Каква ще е дейността на фирмата, която иска това помещение под 
наем. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев направи уточнение, че 
фирмата е на съществуващата фурна, която иска помещението за складова площ. 
 Други изказвания не бяха направени. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика” за отдаване под наем на помещение в 
Административната сграда на “Балкан” ЕООД гр.Елена: 
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №35/11.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в Административната 
сграда на “Балкан” ЕООД 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и решение №13, т.3 от 21.02.2003 на 
ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Общински съвет-Елена разрешава на управителя на “Балкан” ЕООД 
гр.Елена да отдаде под наем помещение, намиращо се на  първия етаж в   сградата  
на дружеството с площ от 110 кв.м. на “Топекс” ООД гр.София за срок до 
приключване на процедурата за приватизация. 
 2.Възлага на управителя на “Балкан” ЕООД да сключи договора, съгласно 
т.1. 
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Поради изчерпване на дневния ред 6-то заседание на Общински съвет - Елена 
бе закрито в 14.50 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/ 
 

 
 

 


