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П Р О Т О К О Л 
 

№ 11 
 

Днес 11.08.2004 г. от 14.15 часа в голямата зала на община Елена се проведе 
единадесетото  заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието 
участие взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските 
съветници инж. Дилян Млъзев, инж. Иван Маринов, Зехра Халилова От Общинска 
администрация участие взеха :  кмета на общината Сашо Топалов, Йордан Кирчев – 
заместник кмет, Валентина Мирчева – секретар на общината, г-жа Елка Николова, г-н 
Костадин Костадинов, г-н Красимир Добрев, г-н Христо Захариев, Анета Евтимова, Стела 
Илиева, Мария Симеонова, 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, Иван Шубърков – кметски 
наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  с. Марян, Николай 
Попов – кметски наместник  с. Яковци,  Цеца Чуканова – кметски наместник с. Руховци, 
Мария Корчева – кметски наместник с. Мийковци, Михаил Трашлиев – кметски 
наместник с. Костел и граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев,след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА откри 
заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 14 общински съветника.  

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

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

 
1.  Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2004г. 
            Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни заплати 
от 01.07.2004 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 
№48 от 2004 г., изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г. 

            Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за промяна в 

приетото годишно разпределение на средства по чл. 5, ал. 1, т. 16 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2004 г., за строителство и ремонт на 
общински пътища. 

            Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно приемане на Програма и план на Община Елена за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
            Вн.: Кмета на общината 
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5. Предложение относно създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 от Закона 
за социалното подпомагане. 

            Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен анализ на 

недвижим имот –“Магазин за хранителни стоки” на ул. “Васил Левски” № 32-36 гр.Елена. 
            Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно отдаване под наем на помещение – публична общинска 
собственост за задоволяване здравните нужди на населението в с. Майско. 

            Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно продължаване  срока на договор за наем. 

            Вн.: Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като запозна 
присъстващите с Проекта за дневен ред предложи, като т.9 в проекта за дневен ред да 
се добави предложението за определяне  предназначение на общинско жилище, като 
т.10 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промени в Решение № 
32/30.03.2001 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесии върху язовири- 
публична общинска собственост. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата по внесения 
проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.9 в проекта за 

дневен ред да се добави предложението за определяне предназначение на общинско 
жилище:  
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.10 в проекта за 
дневен ред да се добави предложението за промени в Решение № 32/30.03.2001 г. за 
откриване на процедура за предоставяне на концесии върху язовири – публична 
общинска собственост: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения проект за 
дневен ред с гласуваните т.9 и т.10 

 
“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 информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2004г. 

            Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни заплати 

от 01.07.2004 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 
№48 от 2004 г., изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г. 

            Вн.: Кмета на общината 



 3

     мандат 2003 – 2007  
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на  11.08.2004 г. 

 
3. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за промяна в 

приетото годишно разпределение на средства по чл. 5, ал. 1, т. 16 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2004 г., за строителство и ремонт на 
общински пътища. 

 Вн.: Кмета на общината. 
4. Предложение относно приемане на Програма и план на Община Елена за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
            Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 от Закона 
за социалното подпомагане. 

            Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен анализ на 

недвижим имот –“Магазин за хранителни стоки” на ул. “Васил Левски” № 32-36 гр.Елена. 
            Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно отдаване под наем на помещение – публична общинска 
собственост за задоволяване здравните нужди на населението в с. Майско. 

            Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно продължаване  срока на договор за наем. 

            Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение относно определяне предназначение на общинско дружество. 

  Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно промени в Решение № 32/30.03.2001 г. за откриване на 

процедура за предоставяне на концесии върху язовири – публична общинска 
собственост. 

                                                                                         Вн.: Кмета на общината 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник  

кмета на общината г-н Йордан Кирчев, да запознае присъстващите с предложението за 
информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 г. 

Председателят на Общински съвет даде 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 09.08.2004 г. от 16.30 часа предложението за информация за 
текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 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 г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

 Р Е Ш Е Н И Е: № 60/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2004 г. 
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На основание чл. 21,  ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 от ЗОБ и чл. 45 от Наредбата за 

съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 
2004 г. 

- за приходите Приложение №1; 
- за разходите Приложение №2; 
- за капиталовите разходи Приложение №3; 
- разшифровка на средствата по § 88-00 Приложение №4 
2. Възлага на кмета на общината да преразгледа сключените договори за 

отдаване под наем на общински имоти, да заведе съдебен иск за събиране на 
просрочените наеми и да прекрати договорите с некоректните длъжници.За 
освободените от наематели имоти общинска собственост, да се организират и проведат 
търгове за отдаване под наем. 

3. Кметът на общината да внесе информация в Общински съвет за просрочените 
вземания от некоректни наематели и просрочените задължения на общината към 
доставчици през месец октомври 2004 г. 

В 14.25 часа в залата влиза общинския съветник инж. Иван Маринов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник  

кмета на общината г-н Йордан Кирчев, да запознае присъстващите с предложението за 
определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2004 г. и 
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №48 от 2004 г., 
изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев  запозна присъстващите  в 
залата с предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 
01.07.2004 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 
№48 от 2004 г., изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде 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 09.08.2004 г. от 16.30 часа предложението за определяне на 
средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2004 г. и утвърждаване на 
средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №48 от 2004 г., изменено и 
допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г., като го подкрепя 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 предложението за 

определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2004 г. и 
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №48 от 2004 г., 
изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: № 61/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Определяне на средните месечни брутни работни заплати от  
01.07.2004 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в  
съответствие с ПМС №48 от 2004 г., изменено и допълнено с ПМС №154  
от 05.07.2004 г. 
 
На основание чл. 21,  ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал.ал.1,2,3 и 5 от ПМС №48 от 

2004г., изменено и допълнено с ПМС №154 от 05.07.2004 г.,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
 

1. Определя основните месечни работни заплати на кмета на общината и 
кметовете на кметства считано от 1 юли 2004 г., както следва: 

 
Основна месечна РЗ /лв./ № Кмет, кметски наместник 
до 30.06.04 от 01.07.04 

1. Кмет на община 825 885
2. Кмет на кметство с. Беброво 310 330
3. Кмет на кметство с. Майско 340 364
4. Кмет на кметство с. Константин 340 364
5. Кмет на кметство с. Каменари 280 300

 
 

2. Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала 
за работещите в държавна дейност общинска администрация, считано от 01.07.2004 г.в 
рамките на средствата за работна заплата, както и средната месечна брутна работна 
заплата на едно лице от персонала за държавна дейност финансирана с общински 
приходи – общинска администрация, за приетата допълнителна численост,считано от 
01.07.2004 г. 

 
Численост /бр./ Ср.мес.брутна РЗ № Функция, дейност 

до 
30.06.04 

от 
01.07.04 

до 
30.06.04 

от 
01.07.04 

 

С-ва за 
РЗ от 

01.07.до 
31.12.04 

1 Държавна дейност 
общинска администр. 

56 58 320,64 347,89 121066

2 Държавна дейност 
дофинансирана с 
общински приходи 
Общинска администрация 

4 4 320,64 347,89 8349
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3. Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице за работещите в 
дейностите общинска отговорност, считано от 01.07.2004 г. и утвърждава средствата за 
работна заплата както следва: 
 

Численост /бр/ Средна месечна 
брутна РЗ /лв/ 

№ Дейност общинска 
отговорност 

до 
30.06.2004

от 
01.07.04 

до 
30.06.04 

от 
01.07.04 

С-ва за 
РЗ от 

01.07. до 
31.12.04 

1. ДСП 13 13 177,76 192,87 15044
2. ЖС,БКС,ООС 8 8 235,42 255,38 12258
3. КУЛТУРА 6 6 197,86 214,68 7728
3.1 Библиотека 3 3 193,90 210,38 3787
3.3 ДДК 3 3 201,82 218,97 3941

 
4. Определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала 

по дейности и заведения в рамките на определените от отрасловите министерства и 
диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 01.07.2004 г. и 
утвърждава средствата за работна заплата както следва: 

 
Численост /бр/ Средна месечна 

брутна РЗ /лв/ 
№ Дейност общинска 

отговорност 
до 

30.06.2004
от 

01.07.04 
до 

30.06.04 
от 

01.07.04 

С-ва за 
РЗ от 

01.07. до 
31.12.04 

1. ОБРАЗОВАНИЕ в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

190,0
141,0

49,0

181,0
132,0

49,0

260,40
х
х

282,53 
316,70 
190,47 

306828
х
х

1.1 Общообразоват.уч.в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

128,5
104,0
24,5

122,5
98,0
24,5

262,44
х
х

284,59 
313,62 
168,46 

209172
х
х

1.1.1 СОУ гр.Елена в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

54,0
43,5
10,5

51,5
41,0
10,5

257,83
х
х

278,87 
306,12 
172,45 

86169
х
х

1.1.2 Начално училище в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

19,5
15,5
4,0

19,0
15,0
4,0

274,92
х
х

298,29 
331,87 
172,24 

34005
х
х

1.1.3 ОУ с. Майско в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

19,0
15,5
3,5

18,5
15,0
3,5

261,21
х
х

283,41 
313,27 
155,31 

31458
х
х

1.1.4 ОУ с. Константин в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

19,4
15,9
3,5

18,5
15,0
3,5

283,51
х
х

307,61 
339,66 
169,88 

34140
х
х

1.1.5 ОУ с. Беброво в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

16,6
13,6
3,0

15,0
12,0
3,0

239,64
х
х

260,00 
284,25 
163,11 

23400
х
х
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2. Професионални 
паралелки СОУ в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

15,0

11,0
4,0

13,0

9,0
4,0

251,87

х
х

273,28 
 

312,78 
184,45 

21318

х
х

3. ППП 6 г. ОУ Майско 
в т.ч.педагогически  

1,0
1,0

1,0
1,0

330,00
330,00

358,05 
358,05 

2148
2148

4. ППП 6г.ОУ Констант. 
в т.ч.педагогически 

1,0
1,0

1,0
1,0

280,00
280,00

303,80 
303,80 

1823
1823

5. Общежитие в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

3,5
2,5
1,0

3,5
2,5
1,0

280,29
х
х

304,11 
364,56 
152,98 

6386
х
х

6. Детски комплекс в 
т.ч.педагогически 
непедагогически 

2,5
2,5

-

1,5
1,5

-

246,00
х
х

266,91 
х 
х 

2400
х
х

7. Др.д-ти по образов. 
В т.ч.непедагогич. 

5,0
5,0

5,0
5,0

291,60
х

316,39 
316,39 

9492
х

8. ЦДГ 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

33,5
19,0
14,5

33,5
19,0
14,5

248,03
х
х

269,11 
х 
х 

54089
х
х

8.1. ЦДГ”Радост” в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

18,5
11,0
7,5

18,5
11,0
7,5

253,24
х
х

274,76 
331,52 
191,53 

30497
х
х

8.2. ЦДГ с. Майско в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

234,00
х
х

253,89 
332,01 
175,77 

6093
х
х

8.3. ЦДГ с.Константин в 
т.ч. педагогически 
непедагогически 

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

243,75
х
х

264,47 
330,10 
195,84 

6347
х
х

8.4. ЦДГ с. Беброво в 
т.ч. педагогически 
непедагогически 

3,5
2,0
1,5

3,5
2,0
1,5

254,29
х
х

275,90 
337,98 
193,13 

5794
х
х

8.5. ЦДГ с. Палици в т.ч. 
педагогически 

непедагогически 

3,5
2,0
1,5

3,5
2,0
1,5

235,14
х
х

255,13 
314,65 
175,77 

5358
х
х

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в 
т.ч.държ.дейности 
д.д.дофинансирана 

15,5
15,5

0,5

15,5
15,5

0,5

189,61
189,61
189,61

205,73 
205,73 
205,73 

19133
18516

617

2.1. Детска ясла-държ.д. 11,0 11,0 189,61 205,73 13578
2.2. Детска ясла-държ.д. 

с общинско дофин. 
0,5 0,5 189,61 205,73 617

2.3. ДДЗ – държ.д. 4,0 4,0 189,61 205,73 4938
3. СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ И 

ГРИЖИ 
34,0 34,0 193,69 210,15 42870

3.1. ДДМУИ с.Ил. рът 34,0 34,0 193,69 210,15 42870
4. КУЛТУРА 6,0 6,0 214,25 232,46 8368

4.1. Музей 6,0 6,0 214,25 232,46 8368
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на замстник  

кмета на общината г-н Йордан Кирчев, да запознае присъстващите с предложението за 
даване съгласие на Общински съвет – Елена за промяна в приетото годишно 
разпределение на средства по чл. 5, ал.1, т.16 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2004 г., за строителство и ремонт на общински пътища. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена за промяна в приетото  
годишно разпределение на средства по чл. 5, ал.1, т.16 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2004 г., за строителство и ремонт на общински пътища. 

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, предложението за даване съгласие на 
Общински съвет – Елена за промяна в приетото годишно разпределение на средства по 
чл. 5, ал.1, т.16 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., за 
строителство и ремонт на общински пътища, като го подкрепя с 4 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 съгласие на Общински съвет – Елена за промяна в приетото 
годишно разпределение на средства по чл. 5, ал.1, т.16 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2004 г., за строителство и ремонт на общински пътища: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: № 62/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Даване съгласие на Общински съвет –Елена за промяна в  
приетото годишно разпределение на средства по чл. 5, ал.1, т.16 от  
Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., за 
строителство и ремонт на общински пътища. 
 
На основание чл. 21,  ал.2  от ЗМСМА,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

Дава съгласие на Община Елена да извърши промяна в приетото разпределение 
на целеви средства по чл. 5, ал. 1, т. 16 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2004 г., за строителство и ремонт на общински пътища – като отпуснатите 
47 800 лв. за обект – Път IV – 53026 “Марян – Долни Марян” – км 0+000 – 1+700 бъдат 
преразпределени за обект – Път IV – 53111 “Елена – Блъсковци” – км 0+000 – км 3+500. 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев  да запознае присъстващите с предложението за  
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приемане на Програма и План на Община Елена за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства.  

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев преди да запознае 
присъстващите с предложението за приемане на Програма и План на Община Елена за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. уточни, че 
вносителят предлага: 1. от План – Програмата думата Приложение да бъде променена с 
Проект. 2. в приложения проект План – Програма на Община Елена за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства да отпадне раздел V, без 
последното изречение. 

Председателят на Общински съвет уточни, че няма становище от Постоянните 
комисии по направеното предложение по точка четвърта от дневния ред. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Уважаеми общински съветници, за съжаление Постоянната комисия 
“Образование, култура и вероизповедания” не можа да събере мнозинство и да излезе с 
общо становище по Проекта за План – Програма на Община Елена за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В разговори с 
участниците от други Постоянни комисии решихме да подкрепим предложения Проект за 
План – Програма на Община Елена за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства, с някои съображения. Първо по какъв начин произтичащите 
задачи от План – Програмата да достигнат до всички, които имат отношение по нейното 
реализиране. Второ по близка координация между образование, култура и центъра за 
социално подпомагане, които имат задължения заедно с отпускащите помощи, които 
отговарят за всички,които подлежат на обучение.И трето активизиране на работата с 
етническите общности, които са страна на двустранния процес на интегриране на децата 
от всички етнически групи. 

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

предложените промени в проекта за решение на предложението за приемане на 
Програма и план на Община Елена за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства, предложени от вносителя:  

1. От План – Програмата думата Приложение да бъде променена с 
Проект. 

2. В приложения проект План – Програма на Община Елена за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
да отпадне раздел V, без последното изречение. 

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

 
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване предложението 

за приемане на Програма и план на Община Елена за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства с гласуваните промени: 

 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е: № 63/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на Програма и план на Община Елена за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите  
малцинства.  

 
На основание чл. 21,  ал.2  от ЗМСМА,  чл. 4, ал.2, чл. 7, ал.2 и чл. 20 от ЗНП,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И : 

 
Приема План - Програма на Община Елена за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства. 
 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев,  да запознае присъстващите с предложението за 
създаване на обществен съвет, съгласно чл. 35 от Закона за социалното подпомагане. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за създаване на обществен съвет, съгласно чл. 35 от Закона за 
социалното подпомагане. 

Дадена бе думата за изказване 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 10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за 
създаване на обществен съвет, съгласно член 35 от Закона за социалното подпомагане, 
като го подкрепя с 3 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. Предложението ми е по- скоро едно уточнение, че не за първи път 
се създава обществен съвет.Възможно е общинската администрация да е пропуснала 
някои решения от предишния мандат на управление. Създаден е обществен съвет за 
упражняване на обществен контрол и за оказване на съдействие и помощ при 
осъществяване дейностите по социално подпомагане с Решение № 57/17.07.2003 г. Ще 
помоля в проекта за решение или да отменим Решение № 57/17.03.2003 г. или да 
променим състава на комисията.Ще подкрепя предложението за създаване на обществен 
съвет, съгласно чл.35 от Закона за социалното подпомагане,ако се промени състава на 
предишния обществен съвет или се отмени Решение № 57/17.07.2003 г. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложените промени 

в проекта за решение на предложението за създаване на обществен съвет, съгласно 
чл.35 от Закона за социалното подпомагане: 

1. В проекта за решение се създава  т.1. Отменя Решение № 57/17.07.2003 г. на 
Общински съвет – Елена. 

2. Съществуващият текст на проекта за решение става  т.2. 
   

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 от Закона за социалното подпомагане с 
гласуваните промени: 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: № 64/11.08.2004 г. 

 
ОТНОСНО : Създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 от Закона за  
социалното подпомагане. 
  
На основание чл. 21,  ал.2  от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 35 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 52, чл. 53, чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Отменя Решение № 57/17.07.2003 г. на Общински съвет – Елена. 
2. Създава обществен съвет по Закона за социалното подпомагане в община Елена 

със състав от 9 члена: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Йордан Кирчев – зам. кмет на община Елена 
ЧЛЕНОВЕ:        2. Анета Евтимова – Директор на дирекция “ХД” 
                       3. Стела Илиева – ст. експерт “СПВРЕ” 
                       4. Лазар Костов – зам. председател на ОбС 
                       5. Д-р Иван Иванов – общ. съветник 
                       6. Исмаил Мустафов – общ. съветник 
                       7. Стефка Костадинова – председател на УС на Клуба на  
                                                             пенсионера 
                       8. Стоян Пенков – кмет на км. Константин 
                       9. Зоя Ангелова – кмет на км. Майско 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на заместник кмета на 

общината да запознае присъстващите с предложението за приемане на приватизационна 
оценка и правен анализ на недвижим имот –“Магазин за хранителни стоки” на ул.”Васил 
Левски” № 32-36 гр.Елена. 

 Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на недвижим 
имот –“Магазин за хранителни стоки” на ул.”Васил Левски” № 32-36 гр.Елена, 
уточнявайки че в т. 2.3 от проекта за решение са настъпили промени в банковата 
сметка: 5042211335, б.код 80075273, БИН при банка “Хеброс” АД гр.В.Търново. 

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 
10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за приемане на приватизационна оценка и  
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правен анализ на недвижим имот – “Магазин за хранителни стоки” на ул. “Васил Левски” 
№32-36 гр. Елена, като предлага в проекта за решение следните допълнения: 

- да се добави нова точка 2.5 със следния текст: 
2.5 До процедура за приватизация се допускат юридически и/или 

физически лица, нямащи задължения към Община Елена. 
- досегашната т.8 да  стане т.9. 
- да се добави нова точка 8. със следния текст: 
8. Възлага на кмета на общината да назначи комисия от 5 членен състав: 

един юрист, двама представители от общинска администрация, двама 
общински съветника: Стоян Николов председател на Постоянна комисия  
“ОСЗГ”, Георги Аргиров председател на Постоянна комисия “МСНУРПЕ”, 
резерва Пенка Попова председател на Постоянна комисия “БФИИП”.  
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа “за”. 
 

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

допълнение в проекта за решение на предложението за приемане на приватизационна 
оценка и правен анализ на недвижим имот – “Магазин за хранителни стоки” на ул.”Васил 
 Левски” № 32-36 гр.Елена, внесено от Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: 

- да се добави нова точка 2.5 със следния текст: 
2.5 До процедура за приватизация се допускат юридически и/или 

физически лица, нямащи задължения към Община Елена. 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

- досегашната т.8 да  стане т.9. 
- да се добави нова точка 8. със следния текст: 
8. Възлага на кмета на общината да назначи комисия от 5 членен състав: 

един юрист, двама представители от общинска администрация, двама 
общински съветника: Стоян Николов председател на Постоянна комисия 
“ОСЗГ”, Георги Аргиров председател на Постоянна комисия “МСНУРПЕ”, 
резерва Пенка Попова председател на Постоянна комисия “БФИИП”.  

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

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
приемане на приватизационна оценка и правен анализ на недвижим имот – “Магазин за 
хранителни стоки” на ул. “Васил Левски” № 32-36 гр.Елена с гласуваните допълнения: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е: № 65/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на приватизационна оценка и правен анализ на  
недвижим имот – “Магазин за хранителни стоки” на ул. “Васил Левски”  
№ 32-36 гр. Елена 
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На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 3, ал.3, т.2, чл. 31, ал1, чл. 32, ал.3, 

т.1 от ЗПСК, чл. 5, ал.3 и чл. 12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние 
и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл. 
5, чл. 6, ал.1, чл. 8, ал.1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 
65/21.08.2003 г. на ОбС,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински нежилищен 

имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество – магазин /западен/ 
за хранителни стоки, разположен на партерния етаж на жилищен блок на ул. “Васил 
Левски” № 32-36 в гр.Елена, представляващ търговска зала, спомагателна площ и  
складови помещения, заедно с 20,23% ид.части от общите части на сградата и правото 
на строеж, построен в УПИ VIII в кв.7 по плана на гр.Елена, актуван с АОС № 
89/26.08.1996 г.в размер на 24 600 /двадесет и четири хиляди и шестстотин/ лева. 

2. Да се извърши продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване при 
следните условия: 
    2.1. Начална тръжна цена – 24 600 лв. 
    2.2. Стъпка за наддаване – 1000 лв. 
    2.3. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по 
сметка 5042211335, б.код 80075273, БИН при банка “Хеброс” АД гр.В.Търново. 
    2.4. Начин на плащане – еднократно при подписване на договор за приватизация. 
    2.5. До процедура за приватизация се допускат юридически и/или физически лица, 
нямащи задължения към Община Елена. 

3. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора като неразделна част от 
нея. 

4. Тръжната документация, на стойност 100 лв. без ДДС, се закупува до 17 часа на 
30 –тия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в община 
Елена – Център за информационно обслужване на гражданите. 

5. Предложенията за участие се подават в срок до 35 дни от обнародване на 
решението в”Държавен вестник” в община Елена – Център за информационно 
обслужване на гражданите.Предложенията за участие се подават до община Елена в 
запечатан, непрозрачен плик, въху който се отбелязват името на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация. 

6. Търгът да се проведе на 15 –тия ден след изтичане на срока по т.5 в 10.00 часа 
в стая 211 на общинска администрация Елена. 

7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 5 дни преди 
изтичане на срока по т.6. 

8. Възлага на кмета на общината да назначи комисия от 5 членен състав: един 
юрист, двама представители на общинска администрация, двама общински съветника: 
Стоян Николов председател на Постоянна комисия “ОСЗГ”, Георги Аргиров председател 
Постоянна комисия”МСНУРПЕ”, резерва Пенка Попова председател Постоянна комисия 
“БФИИП”. 

9. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и сключи 
договора за продажба.  
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината да запознае присъстващите с предложението за отдаване под наем 
на помещение – публична общинска собственост за задоволяване здравните нужди на 
населението в с.Майско. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за  отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост 
за задоволяване здравните нужди на населението в с.Майско. 

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 
10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за отдаване под наем на помещение – 
публична общинска собственост за задоволяване здравните нужди на населението в 
с.Майско, като го подкрепя с 5 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 отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост 
за задоволяване здравните нужди на населението в с.Майско, като помоли д-р Иван  
Иванов, да не участва в гласуването на основание чл. 37 от ЗМСМА и чл. 20, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация.  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: № 66/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Отдаване под наем на помещение – публична общинска  
собственост за задоволяване здравните нужди на населението в с.  
Майско. 
 
На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 12, ал.4, от ЗОС във връзка с чл. 

14а, 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. Отдава за ползване под наем от д-р Стела Петрова Горбанова в качеството и на 

ЕТ “ИППМП – лекарски кабинет – д-р Стела Горбанова” и д-р Иван Димитров Иванов в 
качеството му на ЕТ “АИППМП – д-р Иван Иванов”, следната част от недвижим имот – 
публична общинска собственост – АОС 196/16.10.1999 г.: едно помещение – бивш 
зъболекарски кабинет с обща площ 22 кв. м. за срок 3 години срещу месечна наемна 
цена в размер на 32,78 лв. без ДДС. Помещението ще се ползва по график,предложен от 
д-р Горбанова и д-р Иванов и одобрен от Кмета на Общината.  

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договорите за наем съгласно 
одобрения график за ползване. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на заместник  кмета на общината  

г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за продължаване срока 
на договор за наем. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за продължаване срока на договор за наем. 

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  
10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за продължаване срока на договор за наем, 
като предлага в проекта за решение следното допълнение: 

1. Постояннат комисия разгледа предложението за продължаване срока на 
договор за наем на ЕТ”СТИЛС – Иван Боев”, като предлага в проекта за решение 
следното допълнение: 

- В т. 2 да се добави текста: “при условие, че наемателя няма 
задължения към Община Елена”. 

2. Постоянната комисия разгледа предложението за удължаване срока на 
договори за наем на ЕТ”Димитър Тончев”, като предлага в проекта за решение следното 
допълнение: 

- В т. 2 да се добави текста: “при условие, че наемателя няма 
задължения към Община Елена”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа ”ЗА”. 
 

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

допълнение в проекта за решение по предложението за продължаване срока за наем на 
ЕТ”СТИЛС – Иван Боев”, внесено от Постоянната комисия “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: 

- В т. 2 да се добави текста: “при условие, че наемателя няма 
задължения към Община Елена”. 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
продължаване срока на договор за наем с гласуваното допълнение: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е: № 67/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Продължаване срока на договор за наем 
  
На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 14, ал.3, от ЗОС във връзка с чл. 16, 

ал.4 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Елена,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И : 

 
1. Продължава срока на договор за наем № 23/07.07.2000 г. за недвижим имот с 

обща площ 85 кв. м. в сградата на ул. “Васил Левски” 32-36 в гр. Елена с ЕТ “СТИЛС – 
Иван Боев” регистриран по ф.д. № 775 по описа на ВТОС за 2000 г., БУЛСТАТ 
104518518, № от НДР 1044106449, с една година,считано от 08.07.2004 г. 

2. Възлага на кмета да сключи с наемателя анекс към договора за наем по т.1, 
който става неразделна част от него, при условие, че наемателя няма задължения към 
Община Елена. 

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

допълнение в проекта за решение по предложението за удължаване срока на договори 
за наем на ЕТ”Димитър Тончев”, внесено от Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: 

- В т. 2 да се добави текста: “при условие, че наемателя няма 
задължения към Община Елена”. 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
удължаване срока на договори за наем с гласуваното допълнение: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е: № 68/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Удължаване срока на договори за наем 
  
На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 14, ал.3, от ЗОС и чл. 16, ал.4 от 

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

 
Р Е Ш И : 

 
1. Продължава срока на договори за наем, както следва: 
1.1 договор № 24/13.07.2000 г. за наем на едно помещение в сградата на 

ул.”Ил. Макариополски” № 5 /бивш стол на общината/ в гр. Елена с 
ЕТ”Димитър Тончев”, регистриран по ф.д. № 1812/1994 г. по описа на 
ВТОС, със седалище и адрес на управление ул.”Ем. Станев” № 22, гр. Елена, 
за срок от една година; 

1.2 договор № 31/07.08.2000 г. за наем на павилион в СОУ “Ив. Момчилов”, гр. 
Елена с ЕТ “Димитър Тончев”, регистриран по ф.д. № 1812/1994 г. по описа 
на ВТОС, със седалище и адрес на управление ул.”Ем. Станев” № 22, гр. 
Елена, за срок от една година; 

2.  Възлага на кмета на общината да сключи съответните анекси към договорите 
за наем, при условие, че наемателя няма задължения към Община Елена. 
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината да запознае присъстващите с предложението за определяне 
предназначение на общинско жилище. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в залата 
с предложението за определяне предназначение на общинско жилище. 

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  
10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за определяне предназначение на общинско 
жилище, като го подкрепя с 5 гласа “ЗА”. 

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

определяне предназначение на общинско жилище: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е: № 69/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Определяне предназначение на общинско жилище 
 

На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 42, ал.2, чл.47, ал.1, т.3 от Закона 
за общинската собственост, заповед № 168 от 14.03.1989 година на Председателя на ИК 
на ОбНС гр. Елена, молба с вх. № РД-02-15-171/21.06.04г. от Блага Русева Топчиева и 
във връзка с Решение №20/19.03.2001 г. на Общински съвет – Елена,  ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И : 
 
1. Отменя решение № 20/19.03.2001 г. в частта му относно апартамент № 8 в 

секция ”Б” на жилищен блок в кв. 93 по плана на гр.Елена, ул. “Ив.Момчилов” № 108. 
2. Определя апартамента по т.1, който е в групата по чл. 42, ал.1, т.4 от ЗОС-

жилище за продажба, за обезщетяване на Блага Русева Топчиева с ЕГН 4604072250 от 
гр.Елена, ул.”Ст.Михайловски” № 94. 

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

кмета на общината да запознае присъстващите с предложението за промени в Решение 
№32/30.03.2001 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесии върху 
язовири – публична общинска собственост. 

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 
10.08.2004 г. от 15.00 часа предложението за промени в Решение №32/30.03.2001 г. за 
откриване на процедура за предоставяне на концесии върху язовири – публична 
общинска собственост, като предлага в проекта за решение следното допълнение: 
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В т.2 Отменя текста на т.5, като същата придобива следната редакция: 
Възлага на кмета на Общината да назначи комисия в 5 членен състав: един 
юрист, двама представители на общинска администрация, двама общински 
съветника: Стоян Николов председател на Постоянна комисия “ОСЗГ”, Георги 
Аргиров председател Постоянна комисия “МСНУРПЕ”, резерва Пенка Попова 
председател на Постоянна комисия “БФИИП”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа “ЗА”. 
 
Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложеното 

допълнение в проекта за решение  за промени в Решение № 32/30.03.2001 г. за 
откриване на процедура за предоставяне на концесии върху язовири – публична  
общинска собственост, внесено от Постоянна комисия “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: 

В т.2 Отменя текста на т.5, като същата придобива следната редакция: 
Възлага на кмета на Общината да назначи комисия в 5 членен състав: един  
юрист, двама представители на общинска администрация, двама общински 
съветника: Стоян Николов председател на Постоянна комисия “ОСЗГ”, Георги  
Аргиров председател Постоянна комисия “МСНУРПЕ”, резерва Пенка Попова 
председател на Постоянна комисия “БФИИП”. 
 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ”- няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
промени в Решение № 32/30.03.2001 г. за откриване на процедура за предоставяне на 
концесии върху язовири – публична общинска собственост с гласуваното допълнение: 
“ЗА” –15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: № 70/11.08.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Промени в Решение №32/30.03.2001 г. за откриване на  
процедура за предоставяне на концесии върху язовири – публична  
общинска собственост 
 
На основание чл. 21,  ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 71, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 

12, ал.1 от Наредба на Община Елена за предоставяне на концесии, приета от Общински 
съвет – гр. Елена с Решение № 2/18.01.2001 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
Приема промени в Решение № 32/30.03.2001 г. по Протокол №6/30.03.2001г. 

както следва: 
 
1. Текстът в т.1 “за срок от 10 години” се променя на “за срок от 15 години”. 
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2. Отменя текста на т.5, като същата придобива следната редакция: 
Възлага на кмета на общината да назначи комисия в 5 членен състав: един юрист, 

двама представители на общинска администрация, двама общински съветника:Стоян 
Николов председател на Постоянната комисия “ОСЗГ”, Георги Аргиров председател на 
Постоянната комисия “МСНУРПЕ”, резерва Пенка Попова председател на Постоянната 
комисия “БФИИП”. 

3. Текстът в т.7 ”служба “ОСП” се променя на “сектор “УСКП”.  
 

Поради изчерпване на дневния ред единадесетото заседание на Общински съвет – 
Елена бе закрито в 15.20 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: 

         /Симеон Кънчев/ 
 
 
 

Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

                          /Ст. Кабакова/ 
 
 
 
 
 
 
 


