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П Р О Т О К О Л 
 

№ 16 
 

Днес 21.12.2004 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
шестнадесетото 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 г-н Сашо Топалов, г-н Йордан 
Кирчев – заместник кмет на общината, г-жа Валентина Мирчева – секретар на 
общината, г-жа Елка Николова – директор “ФБУС”, г-жа Аделина Стоянчева – гл. 
инспектор “ОСВ”, г-н Костадин Костадинов – н-к сектор “УСКП”, Стоян Пенков – кмет 
на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. 
Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, Иван Шубърков – кметски наместник  
с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  с. Марян, Цеца Чуканова – 
кметски наместник с. Руховци, Румяна Терзиева – кметски наместник с.Блъсковци, 
Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, 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 15 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 разпределение на допълнителни средства, 
предоставени на Община Елена във връзка с ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и 
разпределение на неизразходвана субсидия от читалища. 

        Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2005 година 

        Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем части от 

имот – публична общинска собственост. 
        Вн.: Кмета на общината 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 

внесения проект за дневен ред. 
Дадена бе думата на: 

Пенка Попова - председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: От името на Постоянната комисия 
предлагам като т.4 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 
освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” ЕООД, гр.Елена и избиране на 
нов управител на дружеството. 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: От 
името на Постоянната комисия предлагам като т.5 в проекта за дневен ред да се 
добави предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложената от 

Постоянна комисия “Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика” нова 
т.4 в проекта за дневен ред предложение относно освобождаване от длъжност на 
управител на “Балкан” ЕООД, гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложената от 
Постоянна комисия “Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтиграция” нова т.5 в проекта за дневен ред предложение относно 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Елена: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения проект за дневен ред с гласуваните т.4 и т.5 
“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 разпределение на допълнителни средства, 
предоставени на Община Елена във връзка с ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и 
разпределение на неизразходвана субсидия от читалища. 

        Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2005 година 

        Вн.: Кмета на общината 
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3. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем части от 
имот – публична общинска собственост. 

        Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на 

“Балкан” ЕООД, гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството. 
        Вн.: ПК ”БФИИП”  

5. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена. 

        Вн.: ПК “МСНУРПЕ”  
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
разпределение на допълнителни средства, предоставени на Община Елена във връзка 
с ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и разпределение на неизразходвана субсидия от 
читалища. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за разпределение на допълнителни средства, предоставени на Община Елена във 
връзка с ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и разпределение на неизразходвана субсидия от 
читалища. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване становище 
на: 

Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 20.12.2004 г. от 15.00 часа предложението за разпределение 
на допълнителни средства, предоставени на Община Елена във връзка с ПМС № 328 
от 08.12.2004 г. и разпределение на неизразходвана субсидия от читалища, 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 

разпределение на допълнителни средства, предоставени на Община Елена във връзка 
с ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и разпределение на неизразходвана субсидия от 
читалища. 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 89/21.12.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Разпределение на допълнителни средства, 
предоставени на Община Елена във връзка с ПМС № 328 от 

          08.12.2004 г. и разпределение на неизразходвана субсидия от 
          читалища 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18 от ЗОБ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

І.ПРИЕМА разпределение на предоставените 123006 лв. за покриване на 
просрочени задължения в местни дейности съгласно Справка за разходите по 
бюджета на община Елена /Приложение №2/. 
 

ІІ.ПРИЕМА разпределение на 1193 лв.  субсидия за читалища с редовна 
регистрация както следва: 

1.Читалище “Напредък” гр.Елена – 893 лв. за ремонт на ел.инсталация. 
2.Читалище “Наука” с.Костел – 100 лв. за доразплащане на разходи от 

проведения ІV Общински събор на народните читалища; 
3.Читалище “Искра” с.Константин – 200 лв. за разходи 2004 г.  
 
ІІІ.Намалява субсидията на читалище “Ив.Комитов” с.Каменари с 1028 лв. за 

2004 г. поради нередовна регистрация. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови 
отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на 
улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в 
община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2005 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за 
битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 
ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 
2005 година, като поясни че въпросът е много актуален засягащ както общината така 
и гражданите. Размера на таксата за битови отпадъци се запазва същата, каквато е 
била през 2003 г. и 2004 г. 

Председателят на Общински съвет  даде думата за изказване становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 20.12.2004 г. от 15.00 часа предложението за одобряване 
план – сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, 
събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични 
платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община 
Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2005 година, като го 
подкрепя с 4 гласа “за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 
Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по “Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”:  
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.12.2004 г. от 16.30 
часа предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2005 година, като го подкрепя с 4 гласа “за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване 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 20.12.2004 г. от 16.00 
часа предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2005 година, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 

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

предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване 
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 
ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 
2005 година: 
 “ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 90/21.12.2004 г. 
 
ОТНОСНО : Одобряване план – сметка за приходите и  разходите за  
                    осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и  
                    транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на 
                    улични платна, площади, алеи и други предназначени за  
                    обществено ползване в община Елена и определяне размера на  
                    таксата за битови отпадъци за 2005 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, 
чл.14, ал.1; чл.15, ал.2 и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1.На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  
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Елена Общински съвет одобрява план – сметка за необходимите приходи и  разходи 
за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на 
териториите за обществено ползване през 2005 г. съгласно  Приложение №1. 
 

2.На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата, Общински съвет 
определя промила /размера/ на таксата за битови отпадъци за 2005 г. по населени 
места от Общината съгласно  Приложение №2. 
 

3.На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя 
размер на таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър битов 
отпадък 17,54 лв./м3 в което са включени разходите по осигуряване на съдове за 
битови отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; 
обезвреждане на битовите отпадъци. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запозна присъстващите с предложението за 
откриването на процедура за отдаване под наем части от имот – публична общинска 
собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за откриване на процедура за отдаване под наем части от имот – публична общинска 
собственост. 

Председателя на Общински съвет даде 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 
20.12.2004 г. от 15.30 часа предложението за откриване на процедура за отдаване 
под наем части от имот – публична общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа 
“за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване 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 20.12.2004 г. от 16.00 
часа предложението за откриване на процедура за отдаване под наем части от имот – 
публична общинска собственост, като предлага в проекта за решение да се добави: 

В т.1.1. след текста на проекта да се добави: За срок 5 години 
В т.1.2. след текста на проекта да се добави: За срок 3 години  
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа “за”. 
 
Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложеното допълнение в проекта за решение на предложението за откриване на 
процедура за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост 
внесено от Постоянната комисия “Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция: 
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В т.1.1. след текста на проекта  да се добави: За срок 5 години 
 “ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

В т.1.2. след текста на проекта да се добави: За срок 3 години  
 “ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване  
предложението за откриване на процедура за отдаване под наем части от имот – 
публична общинска собственост 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 № 91/21.12.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за отдаване под наем части от 
имот – публична общинска собственост 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 

следните части от имот – публична общинска собственост по АОС № 
283/25.07.2001 г. административна сграда на ул.”Ил. Макариополски” № 24 
в гр.Елена: 

1.1. Част от фоайето на партерния етаж на сградата с площ от 1 м2 за 
поставяне на машина за топли напитки за срок 5 години; 

1.2. Помещения - /пункт за управление/ на партерния етаж с обща ползваема 
площ – 50 м2 за срок  3 години; 

 
2. Възлага на Кмета на общината да проведе търговете и го упълномощава да 

сключи договорите за наем. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет даде думата на г-жа Пенка Попова – 
председател на Постоянната комисия по “Бюджет , финанси, икономическа и 
инвестиционна политика” да запознае присъстващите с предложението за 
освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” ЕООД, гр.Елена и избиране на 
нов управител на дружеството. 

Г-жа Пенка Попова - председател на Постоянната комисия по “Бюджет , 
финанси, икономическа и инвестиционна политика” запозна присъстващите с 
предложението за освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” ЕООД, 
гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 
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инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.12.2004 г. от 16.00 
часа предложението за освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” ЕООД, 
гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството, като го подкрепя с 5 гласа 
“за”. 

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

предложението за освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” ЕООД, 
гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството:  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 92/21.12.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на управителя на “Балкан” 
ЕООД, гр.Елена и избиране на нов управител на дружеството  

 
На основание  чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл.147, 

ал.2 от ТЗ и чл.7, ал.1, т.6 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост 
на Община Елена върху капитала на търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД, и АД/,  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

Р Е Ш И: 
 

1. Освобождава от длъжност управителя на “Балкан”ЕООД, гр. Елена инж. 
Йордан Иванов Йорданов с ЕГН **********, с пост. адрес: ул. 
“Й.Й.Брадати” № 38, гр. Елена. 

2. Не освобождава управителя на дружеството инж. Йордан Иванов 
Йорданов от отговорност. 

3. Избира за управител на “Балкан” ЕООД, гр. Елена Петко Василев Иванов, 
с пост. адрес: ул. “Кършовска” № 38, гр. Елена, ЕГН **********, който 
ще управлява и представлява дружеството и определя месечното му 
възнаграждение в размер на 250 лв.. 

4. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи с новоизбрания 
управител  договор за възлагане на управлението на “Балкан” ЕООД, гр. 
Елена за срок от шест месеца, считано от 22.12.2004 г. 

5. Упълномощава новоизбрания управител на дружеството да извърши 
всички необходими действия по отразяване на новонастъпилите 
обстоятелства в търговския регистър при ВТОС. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно  
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самоуправление нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” да 
запознае присъстващите с предложението за допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Елена. 

Инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” запозна 
присъстващите с предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Петър Коев – общински съветник: С риск да си навлека неблагоразположението 
Ви, моля да прочетете т.1.Много широко е скроена.Задълженията, които имат някои 
към Общината са поради финансова невъзможност, някои са в чужбина. Това не е 
административна мярка, а е диктат.  

Председателя на Общински съвет даде думата на инж.Георги Аргиров да 
отговори, като вносител на предложението за допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Елена. 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: С това 
предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена Ние целим да 
подтикнем гражданите да плащат данъците си и да бъдат коректни платци, базирайки 
се на опита на други общини. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за реплика на: 
г-н Петър Коев – общински съветник: Не намирам предложението за некоректно или 
незаконосъобразно, а за ненавременно имайки в предвид хала на хората в момента. 

Дадена бе думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Считам, че трябва да взема отношение по 
въпроса.Това не е диктат, а опит за законно администриране на местните 
такси.Практика е в много общини, както каза г-н Аргиров.Не е насочено към едни или 
други лица то е насочено към един ред и порядък. Практика е в много общини както 
казах вече и се надявам да работим така през 2005 г.Моля да се има в предвид и 
Държавния бюджет, община която има задължения няма право да кандидатства за 
финансови преференции. 

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

предложението за допълнение на ”първо четене” Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 2,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 93/21.12.2004 г. 

 
ОТНОСНО : Допълнение на “първо четене”  Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Елена 
 
На основание  чл.22, ал.1, т.9  от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Създава нов § 8 в Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  

 
на Община Елена със следния текст: Община Елена непредоставя услуги на 
физически и юридически лица, които имат задължения към общината за минали 
периоди. 

2. Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена влиза в сила от 
01.02.2005 г. 
 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя 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 допълнение на ”второ 
четене” Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Елена: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 2,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 94/21.12.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Допълнение на “второ четене”  Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Елена 
 
На основание  чл.22, ал.1, т.9  от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Създава нов § 8 в Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Елена със следния текст: Община Елена непредоставя услуги на 
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физически и юридически лица, които имат задължения към общината за минали 
периоди. 

2. Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена влиза в сила от 
01.02.2005 г. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 16-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.35 часа. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 
 
 

Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Станислава Кабакова) 
 
 


