
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: council@elena.bg 
тел./факс (06151) 25-57 web: council.elena.bg 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 8 
 

Днес 30.06.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  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, зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 
секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор 
„ХД”, г-жа Елка Николова – директор „ФБУС”, инж. Димитринка Иванова – директор 
„УТАБ”, г-н Костадин Костадинов – н-к сектор „УСКП”, г-жа Евдокия Уколова – 
ст.експерт „ТТ”, г-жа Мария Симеонова – мл.експерт „ЧР”, 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, Иван 
Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, Цеца Чуканова – кметски наместник 
с.Руховци, Марийка Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Стефан Чуканов – 
кметски наместник с.Палици, Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, 
Николай Попов – кметски наместник с.Яковци и граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 15 общински 
съветника. 

Председателят на Общински съвет 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 допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги 
от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена. 

          Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна на средната месечна брутна заплата на 

Домашен социален патронаж за 2005 г. 
         Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

         Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно вземане на решение за определяне размера на 

туристическата такса през 2006 година 
         Вн.: Кмета на общината 
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5. Предложение относно одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия 
и тръжна документация за продажба на имоти – общинска собственост. 

         Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно определяне статут на общинските жилища. 

         Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно предоставяне на помещения в сграда – общинска 

собственост на Министерство на правосъдието за нуждите на Областна пробационна 
служба – гр.В.Търново. 

         Вн.: Кмета на общината 
 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 
присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.8 в проекта за дневен ред 
да се добави предложението за разрешаване закупуването на автомобил на лизинг за 
МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена и като т.9 в проекта за дневен ред да 
се добави предложението за разрешаване бракуването на непродадените автомобили 
след проведен търг на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 

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 15 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за разрешаване 
закупуването на автомобил на лизинг за МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД 
гр.Елена 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 
като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за разрешаване 
бракуването на непродадените автомобили след проведен търг на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред с гласуваните т.8 и т.9: 
“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 допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги 
от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена. 

                         Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна на средната месечна брутна заплата на 

Домашен социален патронаж за 2005 г. 
                         Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 
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                         Вн.: Кмета на общината 
 

4. Предложение относно вземане на решение за определяне размера на 
туристическата такса през 2006 година 

                        Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия 

и тръжна документация за продажба на имоти – общинска собственост. 
                        Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне статут на общинските жилища. 
                        Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне на помещения в сграда – общинска 
собственост на Министерство на правосъдието за нуждите на Областна пробационна 
служба – гр.В.Търново. 

                        Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно разрешаване закупуването на автомобил на лизинг за 

МБАЛ „Д-р Д-Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 
              Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно разрешаване бракуването на непродадените 
автомобили след проведен търг на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 

              Вн.: Председателя на ОбС 
 

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 
допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Елена. 

Председателя на Общинския съвет даде 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 29.06.2005 г. от 16.30 
часа предложението за допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги от 
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, 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 допълнение на раздел VI Търговска дейност и услуги от Наредбата 
за опазване на обществения ред в община Елена: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО:   Допълнение на  раздел  VI Търговска  дейност  и  услуги от  
Наредбата  за  опазване  на  обществения  ред  в  община  Елена   
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На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Създава нова ал.11 към чл.26 от Раздел VI „Търговска дейност и услуги” от 

Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена – „Търговията на улици, 
площади, панаири, пазари и други подобни с газ-сигнални и пневматични оръжия”. 
 
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 промяна 
на средната месечна брутна заплата на Домашен социален патронаж за 2005 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за Промяна на средната месечна брутна заплата на Домашен социален патронаж за 
2005 г. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова - председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.00 часа предложението за промяна на 
средната месечна брутна заплата на Домашен социален патронаж за 2005 г., 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 промяна на средната месечна брутна заплата на Домашен социален 
патронаж за 2005 г.: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 31/30.06.2005 г. 

 
ОТНОСНО:  Промяна  на средната месечна брутна заплата на  Домашен 
социален патронаж за 2005 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ПМС № 48 от 2004 г., 

изменено и допълнено с ПМС № 48 от 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Определя средна месечна брутна работна заплата на едно лице за 

работещите в местна дейност Домашен социален патронаж, считано от 01.01.2005 г. в 
размер на 198,14 лв. Промяната е във връзка с увеличението на минималната работна 
заплата за страната, считано от 01.01.2005 г. 

2. Допълнително необходимите средства за заплати и осигурителни вноски 
общо в размер на 1085 лв. да са за сметка на резерва за местни дейности. 
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3. Увеличава бюджета за 2005 г. на Домашен социален патронаж от 100720 лв. 
на 101805 лв. 
 
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 запознае присъстващите с предложението за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в 
имуществото на общинско търговско дружество. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

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 
29.06.2005 г. от 16.30 часа предложението за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско 
търговско дружество, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.30 
часа предложението за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 32/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО:   Откриване  на  процедура  за  приватизация  на  общински  
нежилищен  имот,  невключен  в  имуществото на общинско търговско  
дружество 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл.4, ал.2 от същия закон и чл.5, ал.2, 
т.5 от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално 
представителство,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин за 
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хранителни стоки – западен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на 
ул.”Ст.Михайловски” № 69 в гр.Елена, построена в парцел  IV „За жилищен комплекс”,  

 
кв.84 по плана на града, заедно със съответните складови и избени помещения и  
съответното право на строеж и идеални части от общите части на сградата, при 
граници на имота: Магазин – пивница и от три страни общи части на сградата, 
актуван с АОС № 275/21.02.2001 г. 

2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имота 
по т.1 чрез процедура на пряко договаряне съгласно изискванията на Наредба за 
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или 
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 вземане 
на решение за определяне размера на туристическата такса през 2006 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за вземане на решение за определяне размера на туристическата такса през 2006 г. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.00 часа предложението за вземане на 
решение за определяне размера на туристическата такса през 2006 г., 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 вземане на решение за определяне размера на туристическата 
такса през 2006 г.: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33/30.06.2005 г. 
 
ОТНОСНО:     Вземане    на     решение    за    определяне    размера    на 
туристическата  такса  през  2006  година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.93а, ал.1 от Закона за 

местните данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Определя размер на туристическата такса за 2006 г. в средства за подслон и 

места за настаняване, както следва: 
една звезда      -  0,30 лв. 
две звезди       -  0,50 лв. 
три звезди       -  0,50 лв. 
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четири звезди  -  0,80 лв. 
пет звезди       -  1,00 лв. 
 
2. Определя размер на туристическата такса за 2006 г. за туристическите хижи, 

както следва: 
три звезди       -  0,30 лв. 
четири звезди  – 0,50 лв. 
пет звезди       -  0,50 лв. 

 
ПО ПЕТА 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 на начални тръжни цени, тръжни условия и тръжна документация за 
продажба на имоти – общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия и тръжна документация за 
продажба на имоти – общинска собственост. 

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 
29.06.2005 г. от 16.30 часа предложението за одобряване на начални тръжни цени, 
тръжни условия и тръжна документация за продажба на имоти – общинска 
собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.30 
часа предложението за одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия и 
тръжна документация за продажба на имоти – общинска собственост, като го 
подкрепя с 5 гласа „за”. 
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общински съвет – Елена: Предлагам т.2.1. от 
проекта за решение на предложението за одобряване на начални тръжни цени, 
тръжни условия и тръжна документация за продажба на имоти – общинска 
собственост да отпадне, тъй като това е сградата, в която се намира единствения 
магазин в селото докато намерим решение на въпроса. Извинявам се на всички, че 
правя това предложение в последния момент. 
г-н Сашо Топалов – Кмет на община Елена: Като вносител на предложението за 
одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия и тръжна документация за 
продажба на имоти – общинска собственост, съм солидарен към предложението на г-н 
Симеон Кънчев да отпадне т.2.1 от проекта за решение. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия и тръжна документация за 
продажба на имоти – общинска собственост с направеното предложение да отпадне 
т.2.1. от проекта за решение: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за одобряване на начални тръжни цени, тръжни условия и тръжна 
документация за продажба на имоти – общинска собственост: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на  начални  тръжни  цени,  тръжни условия  и 
Тръжна  документация за продажба на имоти –  общинска собственост 

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

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

Р Е Ш И: 
 
1. Отменя Решение № 81/25.04.2000 г. 
2. Одобрява начална тръжна цена за имоти – частна общинска собственост, 

както следва: 
2.1. Училище в с.Дрента, представляващо двуетажна масивна сграда и 

дворно място, съставляващо поземлен имот /парцел/ IX в кв. 8 по 
плана на селото при граници: поземлен имот XII, улица, поземлен 
имот VIII – 106, актуван с АОС № 148/18.11.1997 г. – 68 700.00 лв.; 

2.2. Имот на ул. „Църковна” №3 в гр.Елена, представляващ дворно място от 
1940 кв.м., съставляващо УПИ I, пл. № 864 в кв. 49 по плава на града, 
заедно с построените в него масивна сграда на един етаж със 
застроена площ от 187 кв.м. и паянтова стопанска сграда на един 
етаж със застроена площ от 255 кв.м., при граници на целия имот: от 
три страни – улица и Дянко Михайлов, актуван с АОС № 88/26.08.1996 
г. – 42 000.00 лв.; 

2.3. Училище в с.Блъсковци, представляващо масивна двуетажна сграда със 
застроена площ от 250 кв.м. и кубатура от 2 500 м3, заедно със 
съответното право на строеж при граници: читалище и 
пълномощничество, общински имот, път, ниви, актуван с АОС № 
94/27.12.1996 г. – 50 200.00 лв. 

3. Одобрява тръжни условия, както следва: 
3.1. вид на процедурата – търг с явно наддаване; 
3.2. депозит – 10 % от началната тръжна цена; 
3.3. плащане на цената – при подписването на договора за продажба. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
- Заявление за участие в търга; 
- Акт за общинска собственост на имота – копие; 
- Проекто – договор и условия за провеждане на търга; 
- Декларация за оглед на обекта. 

5. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търгове и го 
упълномощава да сключи договорите за продажба със спечелилите участници.  
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ПО ШЕСТА 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 
определяне статут на общинските жилища. 
 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за определяне статут на общинските жилища. 

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 
29.06.2005 г. от 16.30 часа предложението за определяне статут на общинските 
жилища, като предлага в проекта за решение следното допълнение: Създава нова 
т.2 със следния текст: Задължава кмета на общината да внесе проект за 
Наредба по чл.45а от ЗОС. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение 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 определяне статут на общински жилища с направеното допълнение 
от Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: Създава 
нова т.2 със следния текст: Задължава кмета на общината да внесе проект за 
Наредба по чл.45а от ЗОС: 

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

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за определяне статут на общинските жилища с гласуваното 
допълнение от Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО:  Определяне статут на общинските жилища 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС,  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя броят, видът и местонахождението на общинските жилища по 
своето предназначение в групите по чл.42, ал.1 от ЗОС както следва: 
 

1.1Жилища за отдаване под наем: 
- гр. Елена, ул. “Ив. Момчилов” №95, вх.В, ет.4 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “Ив. Момчилов” №89, вх. Б, ет.5, ап.14 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №2, ВХ. А, ет.1, ап. 2 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №2 ,вх.А, ет.3, ап.8 – гарсониера; 
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- гр. Елена, ул. “Пролет” №2, вх. Б, ет.2, ап. 11 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №2, вх. Б, ет.2, ап. 5 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №2, вх. Б, ет.3, ап.8 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №2, вх.Б, ет.4, ап.11 – гарсониера; 

 

- гр. Елена, ул. Ив. Момчилов” №97, вх. А, ап.11 – едностаен; 

- гр. Елена, ул.”Ив. Момчилов” №97, вх. А, ап.13 – тристаен; 

- гр. Елена, ул. “Ив. Момчилов” №97, вх.Б, ап.1 – тристаен; 

- гр. Елена, ул. “крайбрежна” №32, вх.А, ап.6 – тристаен; 

- гр. Елена, ул.”Крайбрежна” №32, вх. Б, ап.11 – едностаен; 

- гр. Елена, ул.”Крайбрежна” №32, вх. В, ап. 6 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №1, ет.2, ап.12 – двустаен; 

- гр. Елена, ул.”Пролет” №1, ет.2, ап.14 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №1, ет.2, ап.15 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №1, ет.2, ап.16 – двустаен; 

- гр. Елена, ул.”Пролет” №1, ет.2, ап.17 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №1, ет.2, ап.18 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “пролет” №1, ет.2, ап. 19 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Пролет” №1, ет.2, ап. 20 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. Ст. Михайловски” №11 – втори етаж; 

- гр. Елена, ул. “В. Левски” №36 – двустаен; 

- гр. Елена, ул. “Робовска” №41 – двустаен-16бр.; 

- с. Илаков рът, АОС №226, пл. №21; 

- с. Тодювци, АОС №7, пл. №62 

1.2.Резервни жилища 
- гр. Елена, ул. “Ив. Момчилов” №95, вх. В, ет.5 – гарсониера; 

- гр. Елена, ул. “ СТ. Михайловсски” №13; 

- гр. Елена, ул. “В. Левски” №72; 

2. Задължава кмета на общината да внесе проект за Наредба по чл.45а от ЗОС. 
 
ПО СЕДМА 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 на помещения в сграда – общинска собственост на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за предоставяне на помещения в сграда – общинска собственост на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
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Стоян Николов – председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
29.06.2005 г. от 16.30 часа предложението за предоставяне на помещения в сграда – 
общинска собственост на Министерство на правосъдието за нуждите на Областна 
пробационна служба – гр.В.Търново, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
 
 
 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.30 
часа предложението за предоставяне на помещения в сграда – общинска собственост 
на Министерство на правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – 
гр.В.Търново, 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 предоставяне на помещения в сграда – общинска собственост на 
Министерство на правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – 
гр.В.Търново: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО:    Предоставяне    на    помещения   в    сграда   –   общинска 
собственост    на   Министерство    на    правосъдието   за   нуждите   на 
Областна   пробационна   служба   –  гр. В. Търново 

 
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 за 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Предоставя за безвъзмездно  ползване за срок от 10 години на Министерство 
на правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр. В. Търново 
следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 
35/22.07.1993 г., представляващ административна сграда на ул. “Й.Й.Брадати” № 2 в 
гр. Елена, построена в парцел ІІ, кв. 39 по плана на града, а именно: 

1.1. Помещение № 7 на втори етаж с площ от 19 кв.м. при граници: 
помещение № 6,  помещение № 8 и коридор; 

1.2. Помещение № 12 на втори етаж с площ от 19 кв.м. при граници: 
помещение № 11, коридор, фоайе 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за безвъзмездно 
ползване. 
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ПО ОСМА 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 
разрешаване закупуването на автомобил на лизинг за МБАЛ „Д-р Д-Моллов” – Елена” 
ЕООД гр.Елена. 

В 15.25 часа залата напуска общинския съветник д-р Даниела Лаловска. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 

 
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за разрешаване закупуването на автомобил на лизинг за МБАЛ „Д-р Д-Моллов” – 
Елена” ЕООД гр.Елена. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 29.06.2005 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване 
закупуването на автомобил на лизинг за МБАЛ „Д-р Д-Моллов” – Елена” ЕООД 
гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на: 
Петър Коев – общински съветник: Позволих си да направя една сметка и стигнах до 
извода, че разхода за гориво ще падне с една четвърт. Така че предлагам 
единодушно да подкрепим предложението за закупуването на автомобил на лизинг за 
МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 
Йордан Василев – общински съветник: Няма ли друга възможност за закупуване на 
автомобила, освен на лизинг? 

Председателя на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – Кмет на общината: В Европа отдавна се купуват коли, жилища на 
лизинг, това е съвременна форма на кредитиране. 

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

предложението за разрешаване закупуването на автомобил на лизинг за МБАЛ „Д-р 
Д-Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО:    Разрешаване  закупуването  на  автомобил  на  лизинг  за  
МБАЛ  „Д-р Д.Моллов” – Елена”  ЕООД  гр.Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.1; чл.5, ал.1 и чл.11, ал.1 от 

Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху 
капитала в търговските дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА  

Р Е Ш И: 
 
1. Разрешава на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена да закупи 

на лизинг /5-годишен/ автомобил марка Volkswagen Polo на стойност 20961 лв. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител, запозна 
присъстващите с предложението за разрешаване бракуването на непродадените 
автомобили след проведен търг на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена. 

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

предложението за разрешаване бракуването на непродадените автомобили след 
проведен търг на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38/30.06.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешаване бракуването на непродадените автомобили 
след  проведен търг на  МБАЛ „Д-р Д.Моллов” – Елена” ЕООД  гр.Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 и чл.7, ал.1, т.9 от Наредбата 

за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в 
търговските дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД гр.Елена да 
бракува непродадените автомобили от проведения търг. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.45 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) 
 


