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П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

Днес 11.03.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:  
д-р Иван Иванов, инж. Дилян Млъзев и инж. Иван Маринов. От Общинска 
администрация участие взеха :  кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам.кмета на 
общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, 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, Михаил  Трашлиев –  кметски наместник с. 
Костел, Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, Иван Атанасов – кметски 
наместник с.Лазарци, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Марийка 
Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Стефан Чуканов – кметски наместник 
с.Палици 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. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.30, ал.6  
и във връзка с чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, чл.28, ал.1, т.3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието им с общинската администрация и молба РД.01.05-10/17.02.2005 г. 
обяви предсрочно прекратяване пълномощията на д-р Иван Димитров Иванов като 
общински съветник поради подадена от него оставка.   

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.Полагане клетва на новоизбран общински съветник. 
2.Предложение относно обезщетяване на собственици и наследници на 

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

3.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на части от 
имоти – публична общинска собственост. 

     Вн.: Кмета на общината 
4.Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

     Вн.: Председателя на ОбС 



             мандат 2003 – 2007 
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 11.03.2005 г. 

 2

 
Председателя на Общинския съвет предложи да отпадне т.1 от Проекта за 

дневен ред поради факта, че от Общинската избирателна комисия още не е издадено 
удостоверение за избор на следващия общински съветник от листата на БСП.   

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

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението да отпадне т.1 от проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред с гласуваното предложение да отпадне т.1: 
“ЗА” – 14,  “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 обезщетяване на собственици и наследници на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

     Вн.: Председателя на ОбС 
2.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на части от 

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

3.Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

     Вн.: Председателя на ОбС 
 
ПО ПЪРВА 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. 

Председателя на Общинския 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 
10.03.2005 г. от 16.00 часа предложението за обезщетяване на соственици и 
наследници на земеделски земи от общинския поземлен фонд, като го подкрепя 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 10.03.2005 г. от 16.30 
часа предложението за обезщетяване собственици и наследници на земеделски земи 
от общинския поземлен фонд, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
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г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Имам едно предложение или по – точно молба 
към г-н Николай Минчев началник на Общински служба „Земеделие и гори” гр.Елена, 
в резюме да поясни  процедурата и нормативната база по обезщетяване на 
собственици и наследници на земеделски земи. 

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.Текстът на чл.10 б от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи е категоричен, правоимащите имат 
право на обезщетение по тяхно искане със земи от общинския поземлен фонд или с 
компенсационни бонове.В периода 1994 – 1995 година, който е подал молба до 
Общинска служба „Земеделие и гори” да бъде обезщетен със земеделска земя, той е 
включен в списъка. В предложението си до Общински съвет – Елена, ние сме 
предложили обезщетяването на собствениците и наследниците да бъде със земя 
находяща се в селата: Бойковци, Каменари Константин, Костел, Марян, Палици. 
Цените са изчислени на база категория на земята и един осреднен коефициент. В 
заседанията на Постоянните комисии дискутирахме този въпрос обстойно и смятам, че 
пояснихме проблема, но ако някой има въпроси съм готов да отговоря. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14/11.03.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Обезщетяване на собственици и наследници на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10б ал.1 от ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. На основание чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет обезщетява 

собствениците и наследниците на земеделски земи от общинския поземлен фонд в 
землищата: 

- землище с.Бойковци 285.944 дка 
- землище с.Каменари 400.002 дка 
- землище с.Константин 529.129 дка 
- землище с.Костел 3.4 дка 
- землище с. Марян 7.6 дка 
- землище с.Палици 15.435 дка 

и по номера на имоти и по имена на правоимащи, съгласно приложени списъци със 
съответната площ, цена и стойност на обезщетението. 
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2. В двумесечен срок от излизане на решението собствениците и наследниците 
по ЗСПЗЗ да направят заявление до ОС ”Земеделие и гори” за обезщетяване със 
земеделска земя в предпочитано от тях землище от горепосочените. 

3. В едномесечен срок след приключване на техническите дейности по 
обезщетяване на гражданите със земи от общински поземлен фонд, задължава г-н 
Николай Димитров Минчев – началник на Общинска служба „Земеделие и гори” – 
гр.Елена да предостави в Общински съвет – Елена изчерпателна информация за 
изпълнение на решението.  

 
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 
предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти – публична общинска 
собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти – публична общинска 
собственост, като уточни, че ежегодно се подновяват договорите на държавните 
институции за безвъзмездно ползване на помещения находящи се в 
административната сграда на Община Елена. Това е рутинно предложение и Ви 
приканвам да вземете решение, с което да сключим договорите. В заседанията на 
Постоянните комисии се постави въпроса, да предоставим за безвъзмездно ползване 
помещенията на институциите за срок от три години – нямам нищо против.Официално 
предложение не постъпи, затова ние сме го направили за една година, но както казах 
няма проблем това да стане.   

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов - председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
10.03.2005 г. от 16.00 часа предложението за безвъзмездно ползване на части от 
имоти – публична общинска собственост, като го подкрепя 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 10.03.2005 г. от 16.30 
часа предложението за безвъзмездно ползване на части от имоти – публична 
общинска собственост, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за безвъзмездно ползване на части от имоти – публична общинска 
собственост: 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 15/11.03.2005 г. 
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ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти 
– публична общинска собственост  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и във връзка с § 

30 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г., 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една година следните части 

от имот – публична общинска собственост по АОС № 283/25.07.2001 г. в 
административна сграда, находяща се на ул.”Ил.Макариополски” № 24, гр.Елена, УПИ 
I, кв. 33 по плана на града, при граници на целия имот: от всички страни улица, а 
именно: 

1.1. На Районна здравноосигурителна каса – гр.В.Търново с № от НДР 
2221136236, БУЛСТАТ 1218582201465, две помещения на I-ви етаж /№ 108 и № 109/ 
с обща площ от 33 кв.м. при граници на помещенията: помещение № 110, помещение 
№ 107, коридор; 

1.2.  На Районно управление “Социално осигуряване”- гр. В.Търново с № от 
НДР 1222039963, БУЛСТАТ 121324259 Ю, едно помещение на І-ви етаж /№ 111/ с 
площ от 16,53 кв.м. при граници на помещението: помещение № 112, помещение № 
111, коридор; 

1.3. На Областна дирекция “Земеделие и гори”- гр. В.Търново с № от НДР 
1221026566, БУЛСТАТ 83909905 Ю, две помещения /музейна зала по АОС № 
283/25.07.2001 г./ на приземния етаж в западната част на сградата с обща площ от 
160 кв.м. при граници на помещенията: стълби, антре, външна стена; 

2.  Предоставените помещения да се ползват за административните нужди на 
териториалните структури в Община Елена на РЗОК – гр. В.Търново , РУСО – гр. 
В.Търново и Областна дирекция “Земеделие и гори” – гр. В. Търново. 

3.  Предоставя за безвъзмездно  ползване за срок от една година  следните 
части от имот – частна общинска собственост по АОС № 166/02.04.1998 г. в сграда, 
находяща се на ул. “Ил. Макариополски” № 32, гр. Елена, построена в УПИ ІІІ в кв. 32 
по плана на града, при граници на целия имот: от  две страни улица, хотел и река: 

3.1.  на Агенция за социално подпомагане при МТСП, гр. София, ул. “Триадица” 
№ 2, БУЛСТАТ 121015056, № от НДР 1223085209, за нуждите на Дирекция “Социално 
подпомагане” – община Елена-  Първи етаж при  граници : от три страни – общи части 
на сградата и три стаи на втори етаж при граници: коридор, стълби и общи части на 
сградата с обща ползваема площ от 122 кв. м.; 

3.2.  на Дирекция “Бюро по труда” – гр. В. Търново, БУЛСТАТ  1216049740203 
Ю, № от НДР 1223017866, за нуждите на дирекцията на територията на Община 
Елена – 5 стаи на ІІ-ри етаж при граници: от две страни-общи части на сградата и 
коридор  с обща ползваема площ от 90 кв.м.. 

4.  Упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за безвъзмездно 
ползване. 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител запозна 
присъстващите с предложението за промяна в Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.03.2005 г. от 16.30 
часа предложението за промени в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, като предлага в проекта за решение следните допълнения:  

1. Създава нова т.3 със следния текст: Да отпадне чл.70; 
2. Създава нова т.4 със следния текст: В чл.71, ал.1 да отпадне текста „на 

второ гласуване” и да отпадне ал.2 на чл.71; 
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” и 1 

„въздържал се”. 
Искам да направя и едно допълнение от мое име: 
- § 3 Преходни и заключителни разпоредби да се допълни със следния текст: 

„изменен и допълнен с Решение №… от........... 2005 година на Общински 
съвет – Елена” 

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. Предложението, което направих в заседанието на 
Постоянната комисия, бе продиктувано от факта, че приемането на Наредбите по 
правилник става на две четения, но в последно време тази нормативна база не се 
спазва. Нямам идея защо Председателя на Общинския съвет не внася приемането на 
Наредбите на две гласувания. Явно практиката, по която работи това ръководство е 
такава. Аз ще се въздържа и няма да подкрепя предложението. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Мисля, че бе засегната общинската 
администрация. Това предложение не е по повод и оценка работата на общинската 
администрация, а по повод изпълнението на решенията на Общинския съвет. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за реплика на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Явно е факт – прилагате Наредби приети 
на едно гласуване, което е в нарушение на Правилника. 
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общински съвет: Искам да внеса едно 
разяснение. Приемане на решение и приемане на Наредба са две различни неща. В 
Правилника е записано Наредбите се приемат на две гласувания. Решенията за 
промяна и допълване на Наредбите не е нужно да се приемат на две гласувания. 
Приета Наредба само на първо четене няма. За доказателство на това са протоколите 
от заседанията на Общинския съвет, които са на разположение на всеки. Учудвам се, 
че вносителя се оттегля от предложението си и въпреки, че приех направеното 
допълнение от Постоянната комисия и аз ще гласувам против. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за реплика на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Аз не съм коментирала факта, че 
Наредби са приети на едно четене, а че изменения и допълнения към Наредбите са  
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влизали в сила на едно четене. Ако според Вас това е правилно, аз не съм съгласна. 
Няма логика изменението и допълнението на Наредбите да става на едно четене, а 
приемането на цяла Наредба да става на две гласувания.  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Искам да направя следните допълнения: 

1. В проекта за решение след текста на основание да се добави: чл.21, ал.1, 
т.5 и чл.26, ал.1. 

2. Основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Общината 
да се увеличи с 50 лв. 

3. Отменя Решение № 6 от 28.11.2003 година и определя месечно 
възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Елена в размер на 
70% от основната месечна работна заплата на Кмета на Общината. 

4. В чл.18, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
цифрата „20%” да стане „25%”. 
Мотивите ми за да направя това предложение са: Първо председателя, заместник 
председателя на Общинския съвет и Кмета на общината вземат активно участие в 
работата на Постоянните комисии. Не веднъж се е налагало г-н Топалов да разяснява 
едно и също нещо на поредни заседания на Постоянните комисии. И второ голям 
бюджет, по-големи отговорности и по-добро финансово заплащане. 

5. В проекта за решение на Предложението за промяна в Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието им с общинската администрация в чл.18, ал.3 цифрата „15 
лв.”да стане „25 лв.”  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Искам да попитам предложението на г-н 
Моллов не излиза ли от обхвата на направеното предложение? 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Г-н Василев няма проблем предложението на 
г-н Моллов да се разглежда в тази точка. Ще премълча първата част, но подкрепям 
предложението за увеличаване възнаграждението на Председателя и Заместник 
Председателя на Общинския съвет. С влизането на новите стандарти от Националното 
сдружение на общините в Република България възнаграждението на общинските 
съветници ще се уеднакви в цялата страна.  

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

1. Създава нова т.3 със следния текст: Да отпадне чл.70; 
“ЗА” – 10,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  
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с направеното допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

2. Създава нова т.4 със следния текст: В чл.71, ал.1 да отпадне текста „на 
второ гласуване” и да отпадне ал.2 на чл.71; 
“ЗА” – 10,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната 
комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

- § 3 Преходни и заключителни разпоредби да се допълни със следния текст: 
„изменен и допълнен с Решение №… от........... 2005 година на Общински 
съвет – Елена” 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от г-н Милко Моллов – общински съветник: 

1. В проекта за решение след текста на основание да се добави: чл.21, ал.1, 
т.5 и чл.26, ал.1. 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от г-н Милко Моллов – общински съветник: 

2. Основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Общината 
да се увеличи с 50 лв. 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от г-н Милко Моллов – общински съветник: 

3.  Отменя Решение № 6 от 28.11.2003 година и определя месечно 
възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Елена в размер на 
70% от основната месечна работна заплата на Кмета на Общината. 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от г-н Милко Моллов – общински съветник: 
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4. В чл.18, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
цифрата „20%” да стане „25%”. 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с направеното допълнение от г-н Милко Моллов – общински съветник: 

5. В проекта за решение на Предложението за промяна в Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието им с общинската администрация в чл.18, ал.3 цифрата „15 
лв.”да стане „25 лв.”  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
с гласуваните допълнения: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 16/11.03.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 
  
На основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.3, чл.26, ал.1 и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. В чл.18, ал.3. цифрата „20 лв.” да стане: „30 лв.” и цифрата „15 лв.” да стане 

„25 лв.”. 
2. В чл.18., ал.4, цифрата „20 лв.” да стане „30 лв.” 
3. В чл.18, ал.5 цифрата „20%.” да стане „25%”. 
4. Да отпадне чл.70. 
5. В чл.71 да отпадне текста „на второ гласуване” и да отпадне ал.2 на чл.71. 
6. Основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Общината да се 

увеличи с 50 лв. 
7. Отменя Решение №6 от 28.11.2003 г. и определя месечно възнаграждение на 

Председателя на Общински съвет – Елена в размер на 70% основната месечна 
работна заплата на Кмета на Общината. 

8. § 3 от Преходни и заключителни разпоредби се допълва със следния текст „ 
изменен и допълнен с Решение № 16 от 11.03.2005 година на Общински съвет – 
Елена. 
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Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 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) 
 


