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П   Р   О   Т   О   К   О   Л  
 

№ 10 
 

Днес 25.06.2004 г. от 14.15 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе десетото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата 
на заседанието участие взеха  15 общински съветници от общо  17, като 
отсъстваха общинските съветници инж. Дилян Млъзев и инж. Иван Маринов. 
От Общинска администрация участие взеха :  кмета на общината Сашо 
Топалов, Йордан Кирчев – заместник кмет, Валентина Мирчева – секретар на 
общината, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на с. 
Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. 
Каменари, Силвия Йорданова – кметски наместник  с. Чакали, Йордан 
Йорданов – кметски наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски 
наместник  с. Марян, 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 15 общински съветника.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, на основание 
чл.30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА и молба РД- 01-06-12/18.05.2004 г. за предсрочно 
прекратяване пълномощията на г-н Красимир Добрев Стефанов като общински 
съветник, поради назначаването му на щатна длъжност в Общинската 
администрация, покани г-н Йордан Иванов Василев да положи клетва и 
подпише клетвен лист, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

След произнасяне на клетвата г-н Йордан Иванов Василев подписа 
клетвен лист. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за 
дневен ред : 
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П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
  
1. Предложение относно учредяване на сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. 
    Вн.: Кмета на общината  

2.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма “Сапард” за финансиране на 
проект  “Междуселищна пътна мрежа  Давери – Каменари – Бойковци”. 

    Вн.: Кмета на общината 
3.Предложение относно допълнение на Общинска стратегия за развитие и 

план за реализация за периода  2000 – 2006 г., приета с Решение № 
91/08.05.2000 г. на ОбС – Елена. 

    Вн.: Кмета на общината   
4.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 “Водоснабдяване Група “Долни Марян”, Община 
Елена”.  

     Вн.:Кмета на общината   
5. Предложение относно Приемане на Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет.   
     Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно вземане на решение за промяна и допълване на 
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена.  

    Вн.:Кмета на общината  
7.Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост. 
    Вн.: Кмета на общината  

8.Предложение относно Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост 

    Вн.: Кмета на общината   
9.Предложение относно определяне нов състав на Местната комисия по 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно – спестовни влогове.  

   Вн. : Кмета на общината   
10. Предложение относно Промяна състава на Постоянната комисия по 

“Образование, култура и вероизповедания”.  
                   Вн.: Председателят на ОбС    
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в т. 10 
от проекта за дневен ред да се добави текста “ и ПК “УТООСВБКД”,като т. 11 в 
проекта за дневен ред да се допълни предложението за допълнение към 
Решение № 36/ 18.03.2004 г. на Общински съвет – Елена  за приемане бюджета 
на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. , като т. 12  
да се допълни предложението за приемане Доклад по модул “Оценяване на 
цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за болнична помощ и 
диспансер със стационар”. 

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 15 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.11 в 

проекта за дневен ред да се допълни предложението за допълнение към 
Решение №36/ 18.03.2004 г. на Общински съвет – Елена за приемане бюджета 
на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. и т.12 в 
проекта за дневен ред да се допълни предложението за приемане Доклад по 
модул “Оценяване на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение 
за болнична помощ и диспансер със стационар”: 
 
 “ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения 
проект за дневен ред с гласуваните т.11 и т.12 
 “ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” -  няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -  няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение относно учредяване на сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност. 

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

кандидатстване на Община Елена пред Програма “Сапард” за финансиране на 
проект  “Междуселищна пътна мрежа  Давери – Каменари – Бойковци”. 

    Вн.: Кмета на общината  
3.Предложение относно допълнение на Общинска стратегия за развитие и 

план за реализация за периода  2000 – 2006 г., приета с Решение № 
91/08.05.2000 г. на ОбС – Елена.  

    Вн.: Кмета на общината  
 



 4

 
         мандат 2003 - 2007 

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2004 г. 
 

4.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 “Водоснабдяване Група “Долни Марян”, Община 
Елена”. 

     Вн.:Кмета на общината  
5. Предложение относно Приемане на Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 
     Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно вземане на решение за промяна и допълване на 
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена.  

     Вн.:Кмета на общината  
7.Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост. 
    Вн.: Кмета на общината  

8.Предложение относно Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост 

    Вн.: Кмета на общината   
9.Предложение относно определяне нов състав на Местната комисия по 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно – спестовни влогове.  

   Вн. : Кмета на общината   
10. Предложение относно Промяна състава на Постоянната комисия по 

“Образование, култура и вероизповедания” и Постоянната комисия по 
“Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване,комунални дейности”.  

                   Вн.: Председателят на ОбС   
11. Предложение относно Допълнение към Решение  № 36/ 18.03.2004 г. 

на Общински съвет – Елена за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. 

    Вн.: Кмета на общината  
12.  Предложение относно приемане Доклад по модул “Оценяване на 

цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за болнична помощ и 
диспансер със стационар”.  

    Вн.: Председател на  
    ПК”ЗСДРДМСТ” 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД : 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, да запознае присъстващите с предложението за учредяване на 
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

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 23.06.2004 г. от 16.00 часа предложението за 
учредяване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, като го подкрепя с 4 гласа “ЗА”. 

Председателят на Общински съвет даде 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 
24.06.2004 г. от 16.00 часа предложението за учредяване на сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като го 
подкрепя с 3 гласа “ЗА”.  

Дадена бе  думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев подложи 

на гласуване предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност : 

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

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е: № 44/25.06.2004 г. 
 
ОТНОСНО:  Учредяване на сдружение с нестопанска цел за  
осъществяване на общественополезна дейност 
 
На основание чл. 21,  ал. 1 т. 15 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за участие на Община Елена в учредяване на Сдружение 
с нестопанска цел между общините Велико Търново, Горна Оряховица,  
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Лясковец, Елена, Златарица и Стражица за осъществяване на 
общественополезна дейност – инвестиционен проект “Регионално депо за  
битови отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица.” 

2.  Дяловото участие на общините във финансирането на инвестиционния 
проект да бъде разпределено като  процент от броя на обслужваното население. 

3.   Дава съгласие кмета Сашо Петков Топалов да представлява община 
Елена в сдружението между общините Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :  
Председателят на Общински съвет –Елена г-н Симеон Кънчев даде 

думата на кмета на общината г-н Сашо Топалов, който запозна присъстващите 
с предложението за  даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма “Сапард” за финансиране на 
проект “Междуселищна пътна мрежа Давери – Каменари – Бойковци”. 

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 
24.06.2004 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие на  Общински 
съвет – Елена за кандидатстване на Община Елена пред Програма “Сапард” за 
финансиране на проект “Междуселищна пътна мрежа Давери – Каменари – 
Бойковци “., като го подкрепя с 3 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за даване съгласие на Общински съвет –Елена за кандидатстване на Община 
Елена пред Програма “Сапард” за финансиране на проект “Междуселищна 
пътна мрежа Давери – Каменари – Бойковци “: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 

следното  
Р Е Ш Е Н И Е  № 45/25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО:  Даване съгласие на Общински съвет – Елена за  
кандидатстване на Община Елена пред програма “Сапард”  
за финансиране на проект “Междуселищна пътна мрежа  
Давери – Каменари – Бойковци”.  
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местно самоуправление и местната 
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие  за кандидатстване пред Програма “Сапард” – мярка 08: 
Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура, за финансиране 
на проект: “Междуселищна пътна мрежа – Давери – Каменари – Бойковци”.  
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за 
допълнение на Общинска стратегия за развитие и план за реализация за периода 
2000 – 2006 г., приета с Решение № 91/08.05.2000 г. на ОбС – Елена. 

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 
24.06.2004 г. от 16.00 часа  предложението за допълнение на общинска 
стратегия за развитие и план за реализация за периода 2000 – 2006 г. приета с 
Решение № 91/ 08.05.2000 г. на ОбС- Елена , като го подкрепя с 3 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет  г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за допълнение на Общинска стратегия за развитие и 
план за реализация за периода 2000 – 2006 г., приета с Решение № 91/08.05.2000 
г. на ОбС – Елена : 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 

следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 46/ 25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО:  Допълване на Общинска стратегия за развитие и  
план за Периода 2000 – 2006 г., приета с Решение № 91/ 08.05.2000  
г. на ОбС - Елена   
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
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Допълва Общинска стратегия за развитие и план за реализация за периода 
2000 – 2006 г., приета с решение № 91/ 08.05.2000 г. на ОбС – Елена, както 
следва:  

1. В раздел III. Определяне приоритетно направление, стратегически цели 
за развитие и мерки за постигането им, II група. Усъвършенстване 
инфраструктурата на общината – се добавя нова т.6. Реализация на проект 
“Междуселищна пътна мрежа – Давери – Каменари – Бойковци”. 

 
2. В раздел IV. План за реализация – се добавя нова дейност – 23. 

Реализация на проект “Междуселищна пътна мрежа – Давери – Каменари – 
Бойковци “: 

 
№ Дейност значение Към момента на 

етап 
начало край Финансиране 

23 Реализация на проект 
“Междуселищна пътна  мрежа –  
Давери-Каменари-Бойковци 

общинско  2004 2005 Общински бюджет, 
програма”САПАРД” 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов, да запознае 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 
“Водоснабдяване Група “Долни Марян”, Община Елена”. 

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 
24.06.2004 г. от 16.00 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 “Водоснабдяване  Група “Долни Марян”, 
Община Елена “, като го подкрепя с 3 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за даване съгласи 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  
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безвъзмездна помощ  за “Водоснабдяване  Група “Долни Марян”, Община 
Елена”:  
 
“ ЗА ” – 15,   “ ПРОТИВ “ – няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “- няма.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 47/ 25.06.2004 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 “Водоснабдяване  
Група “Долни Марян”, Община 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 “Водоснабдяване Група “Долни 
Марян”,Община Елена”.  

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

Сашо Топалов, който преди да запознае накратко присъстващите с 
предложението за приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, помоли за извинение за пропускът; в 
основанието след   чл. 22,  да се добави “ал.1” от ЗМСМА. 

Дадена бе думата за изказване на становище на : 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “ Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание, проведено на 23.06.2004 г. от 16.00 часа предложението за 
приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет,  като го подкрепя с 4 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на : 
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инж. Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Месно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2004 г. от 
17.00 часа предложението за приемане на Наредба за съставянето,  
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, като предлага да се добави в 
основанието след чл. 22,”ал. 1” от ЗМСМА. 
Подкрепили проекта за решение на предложението и направените допълнения с 
4 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеното 

за вземане на  решение – на “първо четене “ за приемане на Наредба за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет : 
 
“ ЗА “ – 15,   “ ПРОТИВ “ – няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се.  

 
След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема  

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  48/ 25.06.2004 Г. 
 
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за съставянето, изпълнението  и  
отчитането на общинския бюджет  
 
 
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9а от Закона за общинските 

бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема на “първо четене “ Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет. 
  
Приложение: Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет. 
 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет припомни на общинските съветници 

текста на чл. 70,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с  
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общинската администрация и подложи на гласуване предложеното 
предложение за вземане на  решение – на “второ четене “ за приемане на 
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 
 
“ ЗА “ – 15,   “ ПРОТИВ “ – няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се.  

 
След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема  

следното 
Р Е Ш Е Н И Е  №  49/ 25.06.2004 Г. 

 
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и  
отчитането на общинския бюджет 
 
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 9а от Закона за общинските 

бюджети, и чл. 70,  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. Приема на “второ четене “ Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет. 
  
Приложение: Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД : 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов: Има две предложения събрани в една точка, на първо място г-н 
Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за вземане на решение 
за промяна на Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена ; на 
второ място, г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за  
вземане на решение за допълване на Наредбата за опазване на обществения ред 
в община Елена, като оттегля предложението на т.6 “Създава се ал. 11 на чл. 26 
със следния текст “Допускането на ученици в интернет залите в учебно време 
от 7,30 до 13,30 часа”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на :  
инж. Георги  Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Месно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 23.06.2004 г. от 
17.00 часа предложението за вземане на решение за промяна и допълване на  
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Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, като предлага 
следните допълнения в проекта за решение : 
1. В проекта за решение в т. 3.1; 3.2;3.3; да отпадне “да” 
2. В проекта за решение в т. 6 да добие следната редакция: създава се ал. 11 на 
чл. 26, със следния текст “посещението на ученици в интернет зали в учебно 
време от 8.00 часа до 13.00 часа” 

Подкрепили проекта за решение на предложението и направените 
допълнения и изменения с 4 гласа “ЗА”  1 глас ”ПРОТИВ”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
Вносителя оттегля “т. 6 да добие следната редакция: създава се ал. 11 на 

чл. 26, със следния текст “посещението на ученици в интернет зали в учебно 
време от 8.00 часа до 13.00 часа” 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеното 

допълнение в проекта за решение на предложението за вземане на решение за 
промяна и допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в община  
Елена, внесено от Постоянната комисия по “Месно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтиграция”: 
1.В проекта за решение в т. 3.1; 3.2;3.3; да отпадне “да” 
 
“ ЗА ” – 14,   “ ПРОТИВ “ – няма,   “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 1.  Приема се. 
 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за вземане на решение – на “първо четене” за 
промяна и допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в община 
Елена с гласуваното допълнение: 
 
 “ ЗА ” – 14,   “ ПРОТИВ “ – няма,   “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 1.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 
следното 

 
Р Е ШЕ Н И Е : № 50/ 25.06.2004г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение на “първо четене” за  промяна и  
допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в 
Община Елена 
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 и §  4, ал. 1 от 
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност и във връзка с §2 от Заключителните 
разпоредби на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени 
места,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Променя ал. 1 на чл. 25 от НООР, както следва : ”да осъществят 

дейността си в подходящи за целта места, съгласно ЗУТ; 
2. Отменя ал. 2 на чл. 25 от НООР; 
3. Променя ал. 4 на чл. 25 от НООР, както следва: “да изписват 

фирмените названия на български език с кирилица. За регистрирани в съда  
фирми с наименование на чужд език да има дублиращ надпис на български. 
Поставянето на фирмата и други рекламни табели да става при спазване на 
ЗУТ; 

4. Създава ал. 10 на чл. 25 със следния текст “Да осигурят информация за 
максималния капацитет на обекта и да я поставят на видно за клиентите място” 

5. Създава се  ал. 11 на  чл. 25 със следния текст “Да разработят план за 
действие при възникване на ситуации застрашаващи безопасността на лицата 
намиращи се в обектите. Неразделна част от плана е план – схема за аварийно 
напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни  изходи, 
водоизточници и други. Планът се предоставя на РПУ – гр. Елена и РС”ПАБ” и 
в община Елена при започване на търговска дейност, както след всяко 
преустройство, с което се променя план – схемата. Същата се поставя на видни 
за клиентите места по пътя на евакуацията. 

6. Създава ал. 12 на чл. 25 със следния текст “В обекти, които се 
посещават от деца е необходимо да се предприемат действия за осигуряване 
безопасността на децата и недопускане на инциденти, като: 

1.  не се превишава максималния капацитет на обекта;  
2. се осигурят достатъчно на брой аварийни изходи на обекта и 

безпрепятствен достъп до тях; 
3. се осигурят охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта и вида на проявата. 
Отговорника по охраната на обекта: 
а/ организира и контролира пропускателния режим; 
б/ не допуска в обекта: 
- лица без документ за самоличност или ученическа карта 
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- лица, които носят оръжие, други общо опасни средства, наркотични 
вещества или други упойващи вещества; 

    лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 
упойващи вещества; 

- лица, които отказват да бъдат проверени; 
в/  взаимодейства при необходимост с органите на МВР и с др. 
компетентни държавни и общински органи; 

7. Чл. 6 “А” се изменя така : “Лицата, които провеждат организирани 
прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по 
време и след провеждането им, като:   

          1.   Уведомяват писмено кмета на община Елена и РПУ-Елена, не по-
късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочат 
времетраенето й; 

2. Осигурят охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и 
транспорт 

3. Отлагат или прекратяват мероприятието при установяване на 
обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което 
уведомяват РПУ – Елена и общината;   

    8.  Досегашния чл. 6 “А” става  6 “Б”. 
 
В залата присъстват 15 общински съветника 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев припомни на 

общинските съветници текста на чл. 70, ал 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и подложи на гласуване предложението за 
вземане на решение – на “второ четене” за промяна  
и допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена с 
гласуваното допълнение: 

 
  “ ЗА ” – 14,   “ ПРОТИВ “ – няма,   “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 1.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 
следното 

 
Р Е ШЕ Н И Е : № 51/ 25.06.2004г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение на “второ четене” за  промяна и  
допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в  
Община Елена 
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 и §  4, ал. 1 от 
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност и във връзка с §2 от Заключителните  
разпоредби на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени 
места,  чл. 70, 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. Променя ал. 1 на чл. 25 от НООР, както следва : ”да осъществят 
дейността си в подходящи за целта места, съгласно ЗУТ; 

2. Отменя ал. 2 на чл. 25 от НООР; 
3. Променя ал. 4 на чл. 25 от НООР, както следва: “да изписват 

фирмените названия на български език с кирилица. За регистрирани в съда 
фирми с наименование на чужд език да има дублиращ надпис на български.  
Поставянето на фирмата и други рекламни табели да става при спазване на 
ЗУТ; 

4. Създава ал. 10 на чл. 25 със следния текст “Да осигурят информация за 
максималния капацитет на обекта и да я поставят на видно за клиентите място” 

5. Създава се  ал. 11 на  чл. 25 със следния текст “Да разработят план за 
действие при възникване на ситуации застрашаващи безопасността на лицата 
намиращи се в обектите. Неразделна част от плана е план – схема за аварийно 
напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни  изходи, 
водоизточници и други. Планът се предоставя на РПУ – гр. Елена и РС”ПАБ” и 
в община Елена при започване на търговска дейност, както след всяко 
преустройство, с което се променя план – схемата. Същата се поставя на видни 
за клиентите места по пътя на евакуацията. 

6. Създава ал. 12 на чл. 25 със следния текст “В обекти, които се 
посещават от деца е необходимо да се предприемат действия за осигуряване 
безопасността на децата и недопускане на инциденти, като: 

1.  не се превишава максималния капацитет на обекта;  
2. се осигурят достатъчно на брой аварийни изходи на обекта и 

безпрепятствен достъп до тях; 
3. се осигурят охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта и вида на проявата. 
Отговорника по охраната на обекта: 
а/ организира и контролира пропускателния режим; 
б/ не допуска в обекта: 
- лица без документ за самоличност или ученическа карта; 
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- лица, които носят оръжие, други общо опасни средства, наркотични 
вещества или други упойващи вещества; 

- лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 
упойващи вещества; 

- лица, които отказват да бъдат проверени; 
в/  взаимодейства при необходимост с органите на МВР и с др. 

компетентни държавни и общински органи; 
7. Чл.6 “А” се изменя така : “Лицата, които провеждат организирани 

прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по 
време и след провеждането им, като:   

          1.   Уведомяват писмено кмета на община Елена и РПУ-Елена, не 
по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочат 
времетраенето й; 

2. Осигурят охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и 
транспорт 

3. Отлагат или прекратяват мероприятието при установяване на 
обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което 
уведомяват РПУ – Елена и общината;   
          8.  Досегашния  чл. 6 “А” става  6 “Б” 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов, който запозна присъстващите с 
предложението за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 
собственост.  

Дадена бе думата за изразяване на становище на: 
д-р Иван Иванов – председател на Постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 09.06.2004 г. от 
17.30 часа предложението за отдаване под наем на недвижим имот – частна 
общинска собственост, като го подкрепя с 4 глас “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.  
“ ЗА “ – 15,  “ 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  № 52/ 25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – частна  
общинска собственост 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.17, ал.1, 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Елена и Решение № 113/15.06.2000 г. на Общински съвет 
–Елена,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.  Отдава под наем за срок от 3 години на д-р Бойчо Георгиев Бойчев в 

качеството му на едноличен търговец с фирма”Амбулатория за индивидуална 
практика по психиатрия” кабинет № 2 на първия етаж в сградата на първа 
поликлиника в гр. Елена, ул.”Сава Катрафилов” № 25 с площ  11,44 кв.м. при 
месечна наемна цена в размер на 13,73 лв. без ДДС. 

2.  Възлага на кмета на община Елена да сключи договор с наемателя 
съгласно т.1 и при спазване на нормативната уредба. 

3.  Договорът за наем, сключен въз основа на настоящето решение да 
влезе в сила след уреждането на отношенията и изчистване на сметките по 
договор за наем № 30 от  04.05.2001 г. между община Елена и д-р Бойчо 
Бойчев. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов, който запозна присъстващите с 
предложението за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
уточнявайки, че става въпрос за опустяла земя в землището на с.Средни 
колиби. 

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 23.06.2004 г. от 16.30 часа предложението за продажба  
на недвижим имот – частна общинска собственост,като предлага следните 
допълнения в проекта за решение: 

1. Да се допълни текста след чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА се включва чл. 
35, ал. 1, от ЗОС , към чл. 25, се добавя “а” от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

2. В проекта за решение в т. 1” открива процедура за продажба на “ става 
“продава” и в края на текста на т. 1 се добавя “на Мобилтел” ЕАД-София на   
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цена не по малко от 400 лв. без ДДС, за подобряване и развитие на мрежата на 
мобилния оператор с цел подобряване обслужването на населението на 
общината”.  

Направеното предложение за допълване и промяна се подкрепя с 5 гласа 
“ЗА”. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на:  
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н председател, дами и 
господа общински съветници, г-н кмет. Коренно се променя реда, а именно 
продажбата да не стане чрез търг. 
Няма лошо, ако решението се бе гласувало преди време, когато в страната 
имаше само един мобилен оператор. Голям е проблема за покриване на 
връзките на мобилните оператори на територията на общината. 
Член 25а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Елена трудно би се приложил. Моля да не 
приемете корекцията от г-н кмета , процедурата да бъде чрез конкурс. Интереса  
ще се обърне може би и към втория мобилен оператор. По процедурата на този 
конкурс Общински съвет да предприеме необходимите действия. 
Дадена бе думата за изказване на : 
Сашо Топалов  - кмет на общината: Категорично настоявам да продадем 400 кв. 
м. на “Мобилтел” ЕАД- София . Ако има предложения и от други мобилни 
оператори, бих дал и на тях, за изграждане на съоръжения за подобряване  
покритието на мобилните връзки на територията на община Елена. Продължава 
политиката на общината за подобряване обхвата на територията. Считам , че в 
правомощията на Общински съвет е продажбата на 400 кв. м. изоставена земя. 
Дадена бе думата на : 
д-р Иван Иванов – общински съветник : Уважаеми колеги, д-р Лаловска  
предлага да се извърши  конкурс между мобилните оператори, което ми се 
струва неуместно.  

Други изказвания не бяха направени.  
В залата присъстват 15 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложеното допълнение в проекта за решение на предложението за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, внесено от 
Постоянната комисия по “Общинска собственост, земеделие и гори”: 

 
1. Да се допълни текста след чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА се включва 

чл. 35, ал. 1, от ЗОС , към чл. 25, се добавя “а” от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

2. В проекта за решение в т. 1 ”открива процедура за продажба на“ 
става “продава” и в края на текста на т.1 се добавя “на Мобилтел” ЕАД- 
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София на цена не по малко от 400 лв. без ДДС, за подобряване и развитие 
на мрежата на мобилния оператор с цел подобряване обслужването на 
населението на общината”.  

 
“ ЗА” – 14,  “ ПРОТИВ” – 1, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се.  
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
за вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост   

 
“ЗА” – 14,  “ ПРОТИВ” – 1,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

 
След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното  
Р Е Ш Е Н И Е  № 53/ 25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска  
собственост 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 25а , 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Продава недвижим имот – частна общинска собственост 
представляващ  400  кв. м. в североизточната част от имот с номер 011032 в 
землището на с. Средни колиби, местността “Голяма поляна”, целия от 10,261 
дка, при граници и съседи на целия имот: имот № 011031- изоставена нива на н-
ци Димо Иванов Димов; имот № 011033-полски път; землищна граница с 
кметство Шилковци; имот № 011021-изоставена нива на н-ци Димо Иванов  
Димов и № 011026-полски път на “Мобилтел” ЕАД – София на цена не по- 
малко от 400 лв. без ДДС за подобряване и развитие на мрежата на мобилния 
оператор с цел подобряване обслужването на населението на общината.  

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за продажба. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, да запознае присъстващите с предложението за определяне нов 
състав на Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на 
граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове. Г-н Топалов уточни,  



 20

         мандат 2003 - 2007 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2004 г. 

 
че е предложен един вариант за определяне нов състав на Местната комисия по 
Закона за уреждане на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове 
на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и във връзка 
с чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагането му, като предлага в състава й да 
бъдат включени  трима общински съветници. 

Председателят на Общински съвет предложи следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и във 

връзка с чл. 16,  ал. 2 от Правилника за прилагането му, предлагам Общински 
съвет –Елена да вземе следното решение: 

1. Определя състав на Местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ в състав от  7 
члена както следва :  

Председател:  Йордан Кирчев Василев – зам. кмет на общината 
Членове:         Костадин Петков Костадинов – н-к сектор “УСКП” 
                        Александър Стефанов Атанасов – представител  на 

гражданите, работили по 70-то ПМС от 1980 г. 
                        Иван Костадинов Златев -  представител на гражданите с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове 
                        Лазар Николов Костов – общински съветник  
                        Иван Радославов Маринов – общински съветник 
                        Йордан Иванов Василев – общински съветник   
 
Д-р Даниела Лаловска напуска залата в 15.30 часа. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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 23.06.2004 г. от 
17.00 часа предложението за определяне нов състав на Местната комисия по 
Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно – спестовни влогове като предлага в състава на местната комисия по 
Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно – спестовни влогове да бъде включен Лазар Костов.  
Подкрепили проекта за решение на предложението и направените допълнения и 
изменения с 5 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за определяне нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане на 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 
с предложеното допълнение от Постоянната комисия по “Местно  
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самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
за определяне нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане на 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – спестовни 
влогове. 
 
“ ЗА “ – 14,  “ ПРОТИВ “ – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се.  
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 54/ 25.06.2004 г. 
 
ОТНОСНО:  Определяне нов състав на Местната комисия по Закона за  
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни  
жилищно -спестовни влогове 
  
 
На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 8, ал.2  от  ЗУЖВГМЖСВ  и 

във връзка с чл. 16,  ал. 2  от Правилника за прилагането му, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 
 

Р Е Ш И : 
   

1. Определя състав на Местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ в състав от  7 
члена както следва :  

Председател:  Йордан Кирчев Василев – зам. кмет на общината 
Членове:         Костадин Петков Костадинов – н-к сектор “УСКП” 
                        Александър Стефанов Атанасов – представител  на 

гражданите, работили по 70-то ПМС от 1980 г. 
                        Иван Костадинов Златев -  представител на гражданите с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове 
                        Лазар Николов Костов – общински съветник  
                        Иван Радославов Маринов – общински съветник 
                        Йордан Иванов Василев – общински съветник   

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет Елена г-н Симеон Кънчев, като 

вносител запозна присъстващите с предложението за промяна състава на 
Постоянната комисия по “Образование, култура и вероизповедания”. 

Дадена бе думата за изказвания по внесеното предложение. 
Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника.  
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за промяна състава на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: 

 
“ ЗА “ – 14,  “ ПРОТИВ “ –няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ –няма.  Приема се . 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 55/25.06.2004г. 

 
ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянната комисия по  
“Образование, култура и вероизповедания”. 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, 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. Освобождава Красимир Добрев Стефанов от състава на Постоянната 
комисия “Образование, култура и вероизповедания”. 
 

2. Избира за член на Постоянната комисия “Образование, култура и 
вероизповедания” Йордан Иванов Василев. 

 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за 

председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания” да бъде избран  г-н Йордан Иванов Василев. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания” да бъде избран  г-н Йордан Иванов Василев: 

 
“ ЗА “ – 14,  “ 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 № 56/ 25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянна комисия по “Образование,  
култура и вероизповедания” 

 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, 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 “Образование, култура 
и вероизповедания” Йордан Иванов Василев. 

 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи -

освобождава Красимир Добрев Стефанов от състава на Постоянната комисия 
по “Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности” и избира за член на Постоянната 
комисия по “Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване,комунални дейности” г-н Йордан Иванов Василев. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за - освобождава Красимир Добрев Стефанов от състава на Постоянната 
комисия по “Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности” и избира за член на Постоянната  
комисия по “Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване,комунални дейности” г-н Йордан Иванов Василев: 

 
“ ЗА “ – 14,  “ ПРОТИВ “ – няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА  взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 57/ 25.06.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянна комисия по “Устройство 
на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности” 
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На основание  чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, 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. Освобождава Красимир Добрев Стефанов от състава на Постоянната 
комисия “Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности”. 

2. Избира за член на Постоянната комисия “Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности” 
Йордан Иванов Василев. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :   
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов, да запознае присъстващите с 
предложението за допълнение към Решение № 36/ 18.03.2004 г. на Общински 
съвет – Елена за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки  и фондове за  2004 г. Г-н Топалов допълни, че Община Елена с 
позволението на Общински съвет може да предоставя субсидия на общинските 
дружества.В заключение г-н Топалов благодари на общинските съветници, че 
подкрепиха предложенията.  

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание, проведено на 23.06.2004 г. от 16.00 часа предложението за 
допълнение към Решение № 36/ 18.03.2004 г. на Общински съвет –Елена за  
приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 
2004 г., като го подкрепя с 4 гласа “ЗА “. 

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 предложението за допълнение към Решение № 36/ 18.03.2004 г. на  
Общински съвет – Елена за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г., като го подкрепя с 4 гласа “ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за допълнение към Решение № 36/ 18.03.2004 г. на Общински съвет – Елена за  
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приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 
2004 г. 

 
“ ЗА “ – 14,  “ ПРОТИВ “ – няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58/ 25.06.2004 г. 
 
ОТНОСНО:  Допълнение към Решение № 36/ 18.03.2004 г. на  
Общински съвет – Елена  за приемане бюджета на община Елена и  
извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6  и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА ; чл.11, ал.7, чл.12 

и чл.30 от ЗОБ и разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 г., ПМС №30 от 2004 г.,  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И : 

 
1. Допълва решение № 36/ 18.03.2004 г. на Общински съвет – Елена, 

както следва с нова точка  
5.12. Субсидия в размер на 4993 лв. за “Буковец” ЕООД гр. Елена във 

връзка с Решение № 52/ 17.07.2001 г. за поддържане на водоснабдителните 
мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на 
територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци” и сключен 
договор. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона 
за държавните помощи.  
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД : 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на д-р 

Иван Иванов – председател на Постоянната комисия по “Здравеопазване,  
социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма “във връзка 
с предложение за обсъждане и приемане на Доклад по модул “Оценяване на  
цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за болнична помощ и 
диспансер със стационар”, изготвен на основание чл. 23, ал.. 1 от Наредба № 13/ 
30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения. Д-р Иван Иванов изказа становище на Постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, 
спорта и туризма “: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, 
проведено на 09.06.2004 г. от 17.30 часа, предложението за Доклад по модул 
“Оценяване на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за  
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болнична помощ и диспансер със стационар”, одобрява Доклад по модул 
“Оценяване на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за 
болнична помощ и диспансер със стационар”, като го предлага за обсъждане и 
приемане от Общински съвет – Елена. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за обсъждане и приемане на Доклад по модул “Оценяване на цялостната 
медицинска дейност на лечебното заведение за болнична помощ и диспансер 
със стационар”, изготвен на основание чл. 23, ал.. 1 от Наредба № 13/  
30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения :  
 
“ ЗА “ – 14,  “ ПРОТИВ “ – няма,  “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма.  Приема се. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 59/ 25.06.2004 г. 

 
ОТНОСНО : Обсъждане и приемане на Доклад по модул “Оценяване  
на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение за  
болнична помощ и диспансер със стационар”, изготвен на основание  
чл. 23, ал.. 1 от Наредба № 13/ 30.07.2003 г. за критериите,  
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. 

 
На основание  чл. 21, ал. 1 т.8, от ЗМСМА и  чл. 23, ал.2  на Наредба        

№ 13/ 30.07.2003 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за 
акредитация на лечебните заведения,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема Доклад по модул “Оценяване на цялостната медицинска 

дейност на  лечебното заведение за болнична помощ и диспансер със 
стационар” 

2. Възлага на управителят на МБАЛ “Д. Моллов” да подаде писмено 
заявление до Министъра на здравеопазването за откриване на акредитационна 
процедура. 

 
Поради изчерпване на дневния ред 10- то заседание на Общински съвет – 

Елена бе закрито в 15.45 часа. 



 27

         мандат 2003 - 2007 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2004 г. 

 
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/ 
 
 

Изготвил протокола  
Главен специалист ОбС : 

/Ст. Кабакова/ 
 
 


