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П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

Днес 27.01.2005 г. от 15.30 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
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: г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината, г-жа Валентина Мирчева – 
секретар на общината, г-жа Елка Николова – директор „ФБУС”, г-жа Евдокия Уколова 
– ст.експерт „ТТ”, г-жа Димка Стоянова – ст-експерт „Г и З”, 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, Силвия Йорданова – 
кметски наместник с.Чакали, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Мария 
Корчева – кметски наместник с. Мийковци, Михаил Трашлиев – кметски наместник 
с.Костел, Румяна Терзиева – кметски наместник с.Блъсковци, Стефан Кютуков – 
кметски наместник с.Буйновци 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 обезпечаване допълнително разходваните средства за 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на депо и поддържане чистотата на 
улици и територии за обществено ползване. 

        Вн.: Кмета на общината  
2. Предложение относно вземане на решение за приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Консултативен съвет по туризъм. 
         Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно вземане на решение за приемане на Програма за 
развитието на туризма на територията на община Елена. 

         Вн.:Кмета на общината  
4. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на 

язовири – публична общинска собственост. 
         Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно дарение на имот – частна общинска собственост 

     Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно промяна на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена. 

     Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от 

комисията за провеждане на конкурса за възлагане управлението на ”МБАЛ ”Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 

      Вн.:Председателя на ОбС 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като запозна 
присъстващите с Проекта за дневен ред предложи, като т.8 да се добави 
предложението за обезщетяване на собственици и наследници на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд. 

Председателя 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 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.8 в проекта за 

дневен ред да се добави предложението за обезщетяване на собственици и 
наследници на земеделски земи от общинския поземлен фонд.  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения проект за дневен ред с гласуваната нова т.8: 
“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 обезпечаване допълнително разходваните средства за 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на депо и поддържане чистотата на 
улици и територии за обществено ползване. 

       Вн.: Кмета на общината  
2. Предложение относно вземане на решение за приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Консултативен съвет по туризъм. 
       Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно вземане на решение за приемане на Програма за 
развитието на туризма на територията на община Елена. 

       Вн.:Кмета на общината  
4. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на 

язовири – публична общинска собственост. 
       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно дарение на имот – частна общинска собственост 
       Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно промяна на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена. 

       Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от 

комисията за провеждане на конкурса за възлагане управлението на ”МБАЛ ”Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 

      Вн.:Председателя на ОбС 
8. Предложение относно обезщетяване на собственици и наследници на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд. 
      Вн.:Председателя на ОбС 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
обезпечаване допълнително разходваните средства за сметосъбиране и 
сметоизвозване, поддръжка депо и поддържане чистотата на улици и територии за 
обществено ползване. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за обезпечаване допълнително разходваните средства за 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка депо и поддържане чистотата на улици 
и територии за обществено ползване. 

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 26.01.2005 г. от 15.30 часа предложението за  обезпечаване 
допълнително разходваните средства за сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка 
депо и поддържане чистотата на улици и територии за обществено ползване, като го 
подкрепя с 4 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 обезпечаване допълнително разходваните средства за 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка депо и поддържане чистотата на улици 
и територии за обществено ползване: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Обезпечаване допълнително разходваните средства 
за сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на депо и  
поддържане чистотата на улици и територии за обществено 
ползване. 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Разходваните средства за разплащане на допълнително възложените видове 

работи, в размер на 4997.06 лв. с включен ДДС, да бъдат обезпечени от план – 
сметката за 2005 г. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев  да запознае присъстващите с предложението 
за вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на 
Консултативен съвет по туризъм. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за  вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и 
дейността на Консултативен съвет по туризъм. 

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 25.01.2005 г. от 16.00 часа 
предложението за вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и 
дейността на Консултативен съвет по туризъм, като предлага: 

 - В чл.5, ал.1, т.7 Обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е 
възложено упражняването на контрол в областта на туризма и свързаните с него 
дейности и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;- да 
отпадне текста: „на контролните органи” и същия се замени с – „им”. 

Подкрепили предложението и направеното изменение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2005 г. от 16.30 
часа предложението за вземане на решение за приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Консултативен съвет по туризъм, като го подкрепя с 4 
гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

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 вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и 
дейността на Консултативен съвет по туризъм с внесеното изменение от Постоянната 
комисия „Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и 
туризма”: 

- В чл.5, ал.1, т.7 Обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е 
възложено упражняването на контрол в областта на туризма и свързаните с него 
дейности и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;- да 
отпадне текста: „на контролните органи” и същия се замени с – „им”. 
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“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за  вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и 
дейността на Консултативен съвет по туризъм с гласуваното изменение: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Вземане на решение за приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Консултативен съвет по туризъм. 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10а, ал.7 от Закона за 

туризма,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по 
туризъм. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
вземане на решение за приемане Програма за развитието на туризма на територията 
на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена. 

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 25.01.2005 г. от 16.00 часа 
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена, като, предлага: 

1. В т.4 към 4.2 Допълнителни туристически услуги и атракции – да се добави 
текста: 

 Предлагане на художествени програми от съставите на читалище 
„Напредък” гр.Елена: 

• Фолклорни, стари градски и незабравими мелодии, модерен 
балет, театър – възрастни, детска театрална студия;  

 Предлагане на програми от селските читалища – Константин, 
Беброво, Руховци, Марян, Чакали, Костел. 
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2. В Б. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА 
1. Силни страни: - текстът: ٠Традиции във фолклора и художествената дейност 

в много от населените села – да се замени с: Традиции във фолклора и 
художествената самодейност, наличие на състави с готовност за 
разнообразие по жанрове и програми при читалището в Елена и селата от 
общината 

Подкрепили предложението и направените допълнения с 4 гласа „за” и 1 
„въздържал се”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Съгласно Закона за туризма тази Програма трябва да 
бъде внесена в Консултативен съвет по туризъм, състава на който да разгледа 
Програмата и на по-следващ момент да я предложи на Общинския съвет за 
утвърждаване. На този етап не е вникнато задълбочено в по-нататъшните условия за 
развитие на други туристически продукти, наблегнато е най-вече на екотуризъм и 
селски туризъм.  Труда на общинската администрация не е малък, но по-добре е да 
има по-голяма точност. Нека нашето решение бъде гласувано след обществено 
обсъждане на Програмата, публикувайки я в местната преса. 
г-н Симеон Кънчев – Председател  на ОбС: Аз бих предложил не да отлагаме 
приемането на Програмата, а да я подложим на гласуване на две четения и по този 
начин да я предоставим за обществено обсъждане до по-следващо заседание на 
Общинския съвет, когато да я гласуваме в окончателния й вариант. 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Аз предлагам отлагане и подлагане на 
обществено обсъждане Програмата за развитие на туризма в община Елена. Тя или се 
приема или не се приема – право на две гласувания няма. 

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

предложението за отлагане на предложението за вземане на решение за приемане 
Програма за развитието на туризма на територията на община Елена:  
“ЗА” – 1,  “ПРОТИВ” – 11,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена да бъде на две четения: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване  
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена с направеното допълнение от  Постоянната 
комисия по „Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, 
спорта и туризма” : 

1. В т.4 към 4.2 Допълнителни туристически услуги и атракции – да се добави 
текста: 
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 Предлагане на художествени програми от съставите на читалище 

„Напредък” гр.Елена: 
• Фолклорни, стари градски и незабравими мелодии, модерен 
балет, театър – възрастни, детска театрална студия;  

 Предлагане на програми от селските читалища – Константин, 
Беброво, Руховци, Марян, Чакали, Костел. 

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

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване  
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена с направеното допълнение от  Постоянната 
комисия по „Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, 
спорта и туризма” : 

2. В Б. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА 
1. Силни страни: - текстът: ٠Традиции във фолклора и художествената дейност 

в много от населените села – да се замени с: Традиции във фолклора и 
художествената самодейност, наличие на състави с готовност за 
разнообразие по жанрове и програми при читалището в Елена и селата от 
общината 
 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена на „първо четене”: 

1. Приема на „първо четене” Програма за развитието на туризма в Община 
Елена. 

2. Възлага на Кмета на общината да предостави Програмата за публично 
обсъждане от местната общност.   
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за вземане на решение за приемане Програма за развитието на 
туризма на територията на община Елена с гласуваните допълнения:  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 3/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Вземане на решение за приемане Програма за 
развитието на туризма на територията на община Елена 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за 

туризма,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Приема на „първо четене” Програма за развитието на туризма в Община 
Елена. 

2. Възлага на Кмета на общината да предостави Програмата за публично 
обсъждане от местната общност.   
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – публична общинска 
собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на 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 26.01.2005 г. от 16.00 часа предложението за откриване на процедура 
за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост, като предлага в 
проекта за решение следното допълнение: 

1. Досегашната т.3 става 3.1. 
2. Създава нова т. 3.2. В комисията по провеждане на търговете да 

бъдат включени двама общински съветници – Стоян Иванов Николов, 
Георги Благоев Аргиров и резерва Пенка Йорданова Попова. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2005 г. от 16.30 
часа предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Както казах и в заседанието на 
Постоянната комисия ще подкрепя предложението за откриване на процедура за 
отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. Но имам един 
въпрос как ще бъде определена началната цена на търговете? 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за отговор на 
въпроса на д-р Даниела Лаловска на заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев. 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: В Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена 
чл.14, ал.1 и ал.2 няма фиксирана методика за определяне на начална тръжна цена, 
тъй като това е нова материя. За тази цел ние ще използваме лицензирани 
оценители. 

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

предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост с направеното допълнение от Постоянната комисия 
по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 

1. Досегашната т.3 става 3.1. 
2. Създава нова т. 3.2. В комисията по провеждане на търговете да 

бъдат включени двама общински съветници – Стоян Иванов Николов, 
Георги Благоев Аргиров и резерва Пенка Йорданова Попова. 
 
“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 на язовири – 
публична общинска собственост с гласуваното допълнение от Постоянната комисия по 
„Общинска собственост, земеделие и гори”: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 4/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за отдаване под наем на 
язовири- публична общинска собственост 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с § 4, 

ал.1 от ПЗР към Закона за сдружения за напояване и чл. 5, ал.2 от същия закон, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Отменя Решения №73/08.12.1998г. №32/30.03.2001г. № 70/11.08.2004г. 

2.Открива процедура за отдаване под наем за срок от 5 години чрез търгове с 

тайно наддаване на следните язовири – публична общинска собственост: 

-“Крумчевци” с площ от 5,377 дка, съставляващ имот № 000909, находящ се в 

землището на с. Константин, при граници: имоти №№ 000912 – Друга 

селскост. територия, 000875 – Вътрешна река, 000913 – Друга селскост. 

територия  – АОС № 170/06.05.1998 г. ; 

-“Батаклика” с площ от 24,695 дка, съставляващ имот № 000632, находящ се в 

землището на с. Константин, при граници: имоти №№ 000312 – дере, 

160102 – полски път, 000615 полски път – АОС № 171/06.05.1998 г.; 

-“Константин” с площ от 23,589 дка, съставляващ имот № 000428 в землището 

на с. Константин, при граници: имоти №№ 102075 – Пасище, мера,  
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000310 – дере, 000315 – друга селскост. територия – АОС № 172/06.05.1998 г.; 

-“Палици” с площ от 52,296 дка, съставляващ имот № 000326, находящ се в 

землището на с. Палици, при граници: имоти №№ 000329 – пясък, 

000340 – полски път, 000032 – пясък – АОС № 173/06.05.1998 г.; 

-“Руховци” с площ от 23,241 дка, съставляващ имот № 000379, находящ се в 

землището на с. Руховци, при граници: имоти №№ 000700 – Храсти, 

000377 – вътрешна река, 000701 – храсти – АОС № 174/06.05.1998 г.; 

-“Беброво” с площ от 101,111 дка, съставляващ имот № 000617, находящ се в 

землището на с. Беброво, при граници: имоти №№ 184100 – полски път, 

000537 – дере, 000466 – залесена територия, 085010 – изоставена нива – 

АОС № 175/06.05.1998 г.; 

-“Червенковци” с площ от 12,606 дка, съставляващ имот № 000360, находящ се 

в землището на с. Блъсковци, при граници: имоти №№ 000207- полски 

път, 026001 – друга селскост. територия, 000183 – Друга селскост. 

територия – АОС № 169/06.05.1998 г.. 

3.1. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе търговете след 

съгласуване с надзорния орган по Закона за сдружения за напояване и го 

упълномощава да сключи договорите за наем със спечелилите участници. 

3.2. В комисията по провеждане на търговете да бъдат включени двама 

общински съветници – Стоян Иванов Николов, Георги Благоев Аргиров и 

резерва Пенка Йорданова Попова. 

 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
дарение на имот – частна общинска собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за дарение на имот – частна 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 
26.01.2005 г. от 16.00 часа предложението за дарение на имот – частна общинска 
собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Василев - председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
25.01.2005 г. от 17.00 часа предложението за дарение на имот – частна общинска 
собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
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Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2005 г. от 16.30 
часа предложението за дарение на имот – частна общинска собственост, като го 
подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев помоли присъстващите в 
залата на основание чл.57, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация да изключат мобилните си телефони. 

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 дарение на имот – частна общинска собственост: 
 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 5/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Дарение на имот – частна общинска собственост 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.4 от ЗОС,  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Дарява на Светата великотърновска митрополия, гр.В.Търново, ул.”Ив.Вазов” № 

25 следния имот - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост 
№ 154/19.11.1997 г., а именно: едноетажна сграда с три стаи и един салон, 
построена през 1890 г. за училище, находяща се в поземлен имот I в кв. 15 по 
плана на с. Марян, Община Елена, при граници на целия имот: поземлен имот 
II-96, от две страни улица и имот с пл. № 90, заедно със съответното право на 
строеж за нуждите на манастир “Свето Преображение Господне” в с. Марян.  

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за дарение. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
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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 25.01.2005 
г. от 16.30 часа предложението за промяна на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена, като предлага в чл. 16, ал.2, т.1 текста: 

„Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци 
подали декларации в срок до 30.11.2004 г., за 2005 година е равно на обема на 
декларираните съдове.”  

- да отпадне текста „подали декларации в срок до 30.11.2004 г., за 
2005 година”. 

Подкрепили предложението и направеното изменение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2005 г. от 16.30 
часа предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, като го подкрепя с 
5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Мисля, че с исканата промяна без да искаме можем да 
отменим и останалите точки т.2, т.3 и т.4  на чл.16, а не само да променим т.1. Затова 
предлагам: 
Първо: -  Чл.16, ал.2 добива следната редакция: 
Размерът на таксата за юридически лица и еднолични търговци се 
определя: 
Второ: - Чл.16, ал.2, т.1 добива следната редакция: 
1. В левове според количеството на битовите отпадъци за юридически лица 
и еднолични търговци, подали декларация в Община Елена до 30 ноември 
на предходната година. 
Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци е 
равно на обема на декларираните съдове. 
Съжалявам, че го видях малко късно след разглеждане на предложението в 
заседанието на Постоянната комисия, където го подкрепих. 

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

предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното 
изменение от Постоянната комисия по „Устройство на територията, опазване на 
околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”:  

В чл. 16, ал.2, т.1 текста: 
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„Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци 

подали декларации в срок до 30.11.2004 г., за 2005 година е равно на обема на 
декларираните съдове.”  

- да отпадне текста „подали декларации в срок до 30.11.2004 г., за 
2005 година”. 
 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното 
предложение за изменение в проекта за решение: 

 -  Чл.16, ал.2 добива следната редакция: 
 Размерът на таксата за юридически лица и еднолични търговци се 

определя: 
 

“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното 
предложение за изменение в проекта за решение: 

 - Чл.16, ал.2, т.1 добива следната редакция: 
1. В левове според количеството на битовите отпадъци за юридически 

лица и еднолични търговци, подали декларация в Община Елена до 30 
ноември на предходната година. 

Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични 
търговци е равно на обема на декларираните съдове. 

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

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена с гласуваните 
изменения: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 6/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Промяна на Наредба за определянето и 
          администрирането на местните такси и цени на услуги на 
          територията на община Елена 
 

На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местните 
данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услугите, в частта й Такса битови отпадъци, както следва: 

Чл.16, ал.2 добива следната редакция: 
 Размерът на таксата за юридически лица и еднолични търговци се определя: 
Чл.16, ал.2, т.1 добива следната редакция: 
1. В левове според количеството на битовите отпадъци за юридически лица и 

еднолични търговци, подали декларация в Община Елена до 30 ноември на 
предходната година. 

Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци е 
равно на обема на декларираните съдове. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за утвърждаване на предложеното класиране от комисията за 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ” „Д-р Д.Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена и като вносител предложи в проекта за решение следните 
допълнения: 

Първо: в текста на т.2: „…на видно място в сградата на общината…” да 
се добави: табло на Общински съвет. 

Второ: да се добави нова т.4 Във връзка с незавършената процедура по 
назначаване на спечелилия участник в конкурса и сключването на Договор 
за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена”, както и 
излизане в отпуск по болест на досегашния управител д-р Стефан Минчев 
УПЪЛНОМОЩАВА д-р Йорданка Иванова Садинова да представлява 
дружеството пред всички институции и трети лица, подписване на договори, 
финансови и други документи във връзка с упражняване на дейността на 
МБАЛ – до вписване на новия управител в регистъра. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2005 г. от 16.30 
часа предложението за утвърждаване на предложеното класиране от комисията за 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ” „Д-р Д.Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „против”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев помоли д-р Иван Иванов и 

г-н Красимир Николов да не участват 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 им с общинската администрация. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за утвърждаване на предложеното класиране от комисията за  
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провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ” „Д-р Д.Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена, с направеното допълнение за: 

В текста на т.2: „…на видно място в сградата на общината…” да се 
добави: табло на Общински съвет. 
 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за утвърждаване на предложеното класиране от комисията за 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ” „Д-р Д.Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена, с направеното предложение да се добави нова т.4 в проекта за 
решение: 

т.4 Във връзка с незавършената процедура по назначаване на 
спечелилия участник в конкурса и сключването на Договор за възлагане на 
управлението на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена”, както и излизане в отпуск 
по болест на досегашния управител д-р Стефан Минчев УПЪЛНОМОЩАВА д-
р Йорданка Иванова Садинова да представлява дружеството пред всички 
институции и трети лица, подписване на договори, финансови и други 
документи във връзка с упражняване на дейността на МБАЛ – до вписване 
на новия управител в регистъра. 

 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за утвърждаване на предложеното класиране от комисията за 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ” „Д-р Д.Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена, с гласуваните допълнения: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 7/27.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Утвърждаване на предложеното класиране от комисията за 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ”Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. на МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебните заведения за болнична помощ – еднолични търговски 
дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Утвърждава класирането, предложено от Комисията за провеждане на 

конкурса за възлагане управлението на ”Многопрофилна болница за активно лечение 
”Д-р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 
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2. Задължава комисията, в срок по чл. 12 от Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ 

да обяви класирането на видно място в сградата на общината /табло на ОбС/ и 
уведоми участниците за това. 

3. Задължава кмета на общината да издаде заповед за назначаване на  
д-р Иван Димитров Иванов, спечелил конкурса и сключи с него договор за възлагане 
на управлението. 

4. Във връзка с незавършената процедура по назначаване на спечелилия 
участник в конкурса и сключването на Договор за възлагане на управлението на 
МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена”, както и излизане в отпуск по болест на досегашния 
управител д-р Стефан Минчев УПЪЛНОМОЩАВА д-р Йорданка Иванова Садинова да 
представлява дружеството пред всички институции и трети лица, подписване на 
договори, финансови и други документи във връзка с упражняване на дейността на 
МБАЛ – до вписване на новия управител в регистъра. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител запозна 
присъстващите с предложението за обезщетяване на собственици и наследници на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

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 
26.01.2005 г. от 16.00 часа предложението за обезщетяване на собственици и 
наследници на земеделски земи от общинския поземлен фонд, като го подкрепя с 4 
гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: За нас предложението и вземането 
на решение за обезщетяване на собственици и наследници на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд е важно. Тези собственици и наследници на земеделски 
земи следва и ще бъдат обезщетени, защото чл. 10б от Закона за собствеността  и 
ползването на земеделски земи е категоричен. Аз предлагам да не прибързваме и да 
отложим вземането на това решение, нека общинската администрация изясни къде се 
намират тези земи за да може гражданите да бъдат удовлетворени. 
г-н Симеон Кънчев – председател на ОбС: Не възразявам на направеното 
предложение от г-н Кирчев за отлагане разглеждането на предложението за 
обезщетяване на собственици и наследници на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Подобно предложение е постъпило 
преди доста месеци в Общинския съвет, който е трябвало да се занимава с този 
проблем отдавна. Доколкото съм запозната ние сме единствената община, която не е 
взела такова решение. Моля г-н Николай Минчев – Началник на Общинска служба 
„Земеделие и гори” – гр.Елена, който е в залата да ни даде по-подробна информация 
по процедурата. За мен вземането на това решение не е прибързано.  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
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г-н Милко Моллов – общински съветник: Подкрепям мнението на д-р Лаловска. Ако 
отложим сега вземането на това решение ние само ще го проточим във времето и се 
получава една бюрокрация. Нека да вземем решението, да си свършим работата 
отколкото да жонглираме с права и отговорности. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Предлагам да дадем думата на г-н Николай 
Минчев – Началник на Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Елена да ни разясни 
процедурата по обезщетяване на собственици и наследници на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н  Николай Минчев – Началник на Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Елена: 
Уважаеми дами и господа общински съветници. Процедурата за обезщетяване на 
собственици и наследници на земеделски земи от общинския поземлен фонд се прави 
поради обстоятелството, че не може да им се възстанови земята в реални граници. 
Например такава е земята, на която е изградена ж.п. линията. Текста на закона е ясен 
– обезщетяването става за сметка на общинския поземлен фонд. Броя на проявилите 
желание за обезщетяване със земеделски земи от 1994г. ,1995 г. за сега е 171 човека 
на територията на Община Елена. Като 75 от тях не могат да бъдат обезщетени със 
земя в землището на гр.Елена, на тях ще им се предложи земя от списъка. Подбор на 
земята е направен - парцелите да бъдат по-близо до селата за по-голямо удобство на 
гражданите. От Министерство на земеделието ни бе препоръчано процедурата да 
бъде разгледана в Общинския съвет и с взетото  решение, което за мен е формално 
да продължим да действаме. Ако не бъде взето решение аз ще пусна предложение до 
Областния управител. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев обяви 15 мин. почивка на 
основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието им с общинската 
администрация, поради прекъсване по технически причини озвучаването на 
заседанието на Общински съвет – Елена. 

След почивката в залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 

г-н Лазар Костов – заместник председател на ОбС: Колеги, поради това, че 
материалите ни бяха раздадени вчера и нямахме достатъчно време да се запознаем с 
предложението за обезщетяване на собственици и наследници на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд, предлагам да отложим вземането на това решение за 
следващото заседание на Общински съвет – Елена. 

 Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: г-н Костов какво ще излезе с това отлагане, 
какво очаквате? Да не предлагате да тръгнем да оглеждаме парцелите?  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Лазар Костов – заместник председател на ОбС: Мотивът ми да предложа отлагане 
вземането на решение за обезщетяване на собственици и наследници на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд е че не сме запознати къде са точно тези имоти и 
има вероятност да дадем най-лошите земи на правоимащите, с което да си навлечем 
тяхното недоволство.  
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мандат 2003 – 2007  
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на  27.01.2005 г. 
 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложеното отлагане разглеждането на предложението за обезщетяване на 
собственици и наследници на земеделски земи от общинския поземлен фонд:  
“ЗА” – 9,  “ПРОТИВ” – 3,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 8/27.01.2005 г. 
 
ОТНОСНО : Обезщетяване на собственици и наследници на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
Отлага разглеждането на предложението за обезщетяване на  

собственици и наследници на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд за следващо заседание на Общински съвет – Елена. 

 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.00 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) 
 
 


