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П Р О Т О К О Л 
 

№ 10 
 

Днес 01.09.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  12 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:   
Милко Моллов, инж. Дилян Млъзев, инж. Иван Маринов, Зехра Салиева и Исмаил 
Мустафов. 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 Елка Николова – директор „ФБУС”, инж. Димитринка 
Иванова – директор „УТАБ”, г-н Костадин Костадинов – н-к сектор „УСКП”,  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,  Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици, Стефан Котуков – 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 12 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 определяне на средните месечни брутни работни 
заплати от 01.07.2005г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 
съответствие с ПМС №137 от 04.07.2005г. 

       Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно разпределение на допълнителна целева субсидия за 

капиталови разходи за 2005 г. и извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2005 г. 

       Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка 
със снабдяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев през 2005 година и 
провеждане на санитарна сеч. 

       Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост за 
„Телецентър”. 

       Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно разрешаване на Общинска администрация да закупи 

автобуси чрез търговски кредит или финансов лизинг. 
       Вн.:Кмета на общината 
 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 
присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.6 в проекта за дневен ред 
да се добави предложението за продажба на предаваема част – общинска собственост 
и като т.7 в проекта за дневен ред да се добави предложението за прехвърляне на 
движимо имущество, собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” в активите на Община 
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 12 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.6 в проекта за дневен ред да се добави предложението за продажба на 
предаваема част – общинска собственост: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 
като т.7 в проекта за дневен ред да се добави предложението за прехвърляне на 
движимо имущество, собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов” в активите на Община 
Елена: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред с гласуваните т.6 и т.7: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1.Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни 
заплати от 01.07.2005г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 
съответствие с ПМС №137 от 04.07.2005г. 

       Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно разпределение на допълнителна целева субсидия за 

капиталови разходи за 2005 г. и извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2005 г. 

       Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка 
със снабдяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев през 2005 година и 
провеждане на санитарна сеч. 

       Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост за 
„Телецентър”. 

       Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно разрешаване на Общинска администрация да закупи 

автобуси чрез търговски кредит или финансов лизинг. 
       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно продажба на предаваема част – общинска собственост. 
      Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно прехвърляне на движимо имущество, собственост на 
МБАЛ „ Д-р Д.Моллов” в активите на Община Елена. 

 
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 
определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2005г. и 
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №137 от 
04.07.2005г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2005г. и 
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №137 от 
04.07.2005г. 

В 14.35 в залата влиза общинския съветник Иван Маринов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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 31.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за определяне на 
средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2005г. и утвърждаване на 
средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №137 от 04.07.2005 г., като го 
подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 
01.07.2005г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 
№137 от 04.07.2005 г.: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на средните месечни брутни работни заплати 
от 01.07.2005 г. и утвъждаване на средствата за работна заплата в 
съответствие с ПМС № 137 от 04.07.2005 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал. 1, 2, 3 и 5 от ПМС № 137 

от 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 
 

1.Определя основните месечни  заплати на кмета на общината и кметовете на 
кметства  считано от 1 юли 2005 г. както следва: 
 

Основна месечна РЗ /лв./ № Кмет 

До 30.06.2005 От 01.07.2005 

Граници “от–до” 

от 01.07.05 г. 

1. Кмет на община 935 970 596-984 

2. Кмет на кметство с.Беброво 330 347 269-600 

3. Кмет на кметство с.Майско 364 382 269-600 

4. Кмет на кметство с.Константин 364 382 269-600 

5. Кмет на кметство с.Каменари 300 315 269-600 
 
 

2.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице от персонала за 
държавна дейност дофинансирана с общински приходи – общинска администрация, за 
приетата допълнителна численост, считано от 01.07.2005 г. 
 

Численост /бр/ Ср.мес.брутна РЗ № Функция, дейност 
до 30.06. 

2005 
от 

01.07.05 
до 

30.06.05 
от 

01.07.05 

С-ва за РЗ  
01.07.до 
31.12.05 

1. Държ.дейност,  
дофинанс. с общински 
приходи Общинска 
администрация 

4 4 357,78 370,66 8896

 
 

3.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице за работещите в 
местните дейности, считано от 01.07.2005 г. и утвърждава средствата за работна 
заплата както следва: 
 

Численост /бр/ Средна месечна 
брутна РЗ /лв/ 

№ Дейност общинска 
отговорност 

до 30 
юни 2005

от 
01.07.05 

до 30.06. 
2005 г. 

От 
01.07.05 

С-ва за РЗ от 
01.07.до 
31.12.05 

1. Д С П 13 13 198,14 211.76 16517
2. ЖС, БКС, ООС-Др. дей- 

 ности  по ЖС и РР 
8 8 255,38 264,57 12699

3. КУЛТУРА 6 6 218,50 232,50 8370
3.1. Библиотека 3 3 215,68 231,00 4158
3.3. Д Д К 3 3 221,32 234,00 4212
 
 

4.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице от персонала по 
дейности и заведения, в рамките на определените от Министерство на финансите и 
отраслевите министерства и диференцирани за общината средни месечни брутни 
работни заплати от 01.07.2005 г. и утвърждава средствата за работна заплата както 
следва: 
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Численост /бр/ Средна месечна 
брутна РЗ /лв/ 

№ Функция, дейност, 
бюджетно звено 

до 
30.06. 
2005 г. 

от 
01.07.05 

до 
30.06. 
2005 г. 

От 
01.07.05 

С-ва за РЗ от 
01.07.до 
31.12.05 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

180,0
133,0

47,0

180,0
133,0

47,0

260,40
х
х

301,57 
334,82 
207,49 

325696
х
х

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

118,5
96,5
22,0

118,5
96,5
22,0

262,44
х
х

308,60 
334,84 
193,50 

219414
х
х

1.1.1 СОУ гр.Елена 
в.т.педагогически 
непедагогически 

53,9
43,4
10,5

53,9
43,4
10,5

257,83
х
х

302,89 
328,43 
197,33 

97955
х
х

1.1.2 Начално училище 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

16,3
13,3
3,0

16,3
13,3
3,0

274,92
х
х

330,12 
358,80 
203,00 

32286
х
х

1.1.3 ОУ с.Майско 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

17,8
14,8
3,0

17,8
14,8
3,0

261,21
х
х

301,69 
327,03 
176,67 

32221
х
х

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

18,0
15,0
3,0

18.0
15.0
3,0

283,51
х
х

325,94 
352,40 
193,67 

35202
х
х

1.1.5 ОУ с.Беброво 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

12,5
10,0
2,5

12,5
10.0
2,5

239,64
х
х

290,00 
316,00 
186,00 

21750
х
х

2. Професионални пара- 
лелки СОУ 
В т.ч.педагогически 
непедагогически 

15,0

11,0
4,0

15,0

11,0
4,0

251,87

х
х

281,13 
 

314,55 
189,25 

25301

х
х

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

1,0
1,0

1,0
1,0

330,00
330,00

276,00 
276,00 

1656
1656

4. ППП 6 г. ОУ Константин 
В т.ч.педагогически 

1,0
1,0

1,0
1,0

280,00
280,00

372,00 
372,00 

2232
2232

5. Общежитие 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

3,0
2,0
1,0

3,0
2,0
1,0

280,29
х
х

299,67 
360,50 
178,00 

5394
х
х

6. Други д-ти за децата 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

2,5
2,5

-

2,5
2,5

-

246,00
х
х

279,20 
279,20 

Х 

4188
х
х

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

5,0
5,0

5,0
5,0

291,60
х

326,20 
326,20 

9786
х

8. Ц Д Г 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

34,0
19,0
15,0

34,0
19,0
15,0

248,03
х
х

282,97 
352,27 
195,27 

57725
х
х

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

19,0
11,0
8,0

19,0
11,0
8,0

253,24
х
х

291,32 
358,18 
199,38 

33209
х
х

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

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

234,00
х
х

268,25 
348,50 
188,00 

6438
х
х
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8.3. ЦДГ с.Константин 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

243,75
х
х

280,00 
352,50 
207,50 

6720
х
х

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

3,5
2,0
1,5

3,5
2,0
1,5

254,29
х
х

278,57 
346,00 
188,67 

5850
х
х

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

3,5
2,0
1,5

3,5
2,0
1,5

235,14
х
х

262,29 
329,00 
173,33 

5508
х
х

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
В т.ч. държ.дейности 
Д.д.дофинансирана 

15,5
15,0

0,5

15,5
15,0

0,5

217,73
217,73
205,73

225,57 
225,57 
225,57 

20978
20301

677
2.1. Детска ясла–държ.д. 11,0 11,0 217,73 225,57 14888
2.2. Детска ясла-държ.д. с 

общинско дофинанс. 
0,5 0,5 205,73 225,57 677

2.3. Д Д З – държ.д. 4,0 4,0 217,73 225,57 5413
3. СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ И 

ГРИЖИ 
34,0 34,0 220,66 228,60 46634

3.1. ДДМУИ с.Ил.рът 34,0 34,0 220,66 228,60 46634
4. КУЛТУРА 6,0 6,0 238,81 247,41 8907
4.1. Музей 6,0 6,0 238,81 247,41 8907
5. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ 
х х х х х

5.1 Общинска 
администрация 

59 59 357,78 370,66 131214

5.2. Контролни държавни и 
общински органи 

4 4 326,05 336,89 8085

6. Отбрана и сигурност 1 1 209,94 217,50 1305
6.1. Др.д-ти по вътрешната 

сигурност 
1 1 209.94 217.50 1305

 
5.Упълномощава кмета на общината със заповед да промени средните месечни 

брутни заплати по дейности и заведения, в рамките на изменение на средните брутни 
работни заплати диференцирани от отраслевите министерства направени  преди края 
на 2005 г. 
 
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 
разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за 2005 г. и 
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Елена за 2005 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за 2005 г. 
и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Елена за 2005 г. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
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Пенка Попова - председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 31.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за разпределение 
на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за 2005 г. и извършване на 
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2005 г., като го 
подкрепя с 3 гласа „за”. 
Йордан Василев – член на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунална дейност”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 31.08.2005 г. от  16.30 
часа предложението за разпределение на допълнителна целева субсидия за 
капиталови разходи за 2005 г. и извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2005 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови 
разходи за 2005 г. и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Елена за 2005 г.: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 49/01.09.2005 г. 

 
ОТНОСНО: Разпределение на допълнителна целева субсидия за 
капиталови разходи за 2005 г. и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и 
обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Елена за 2005 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.23 от Наредбата за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет, писмо №ФО – 65/09.08.2005 г. на 
Министерство на финансите, чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Приема разпределението на допълнително предоставената целева субсидия 

за капиталови разходи 187 700 лв., в т.ч. за държавни дейности 19043 лв., за местни 
дейности 168 657 по функции и обекти съгласно Приложение №1. 

2.Приема вътрешните компенсирани промени  между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Елена към 31 август 2005 г., съгласно Приложение №1  на основание чл.13, ал.2 от 
ЗДБРБ за 2005 г., както следва: 
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Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2005 г. 

В това число Годишна задача 

Държавни дейности Местни дейности 

Било до 

30.08.2005 г. 

                     1905973 

в т.ч. ЦСКР      625200 

СФИДА              80000 

СБС                1200773

                         299092 

в т.ч. ЦСКР        269791 

СФИДА               20000 

СБС                      9301 

                       1606881 

в т.ч. ЦСКР        355409 

СФИДА                60000 

СБС                  1191472

Става на 

31.08.2005 г 

                     2093673 

в т.ч. ЦСКР      812900 

СФИДА              80000 

СБС                1200773

                         320334 

в т.ч. ЦСКР        288834 

СФИДА                21500 

СБС                     10000 

                       1773339 

в т.ч. ЦСКР        524066 

СФИДА                58500 

СБС                  1190773

 
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 вземане 
на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на Община 
Елена с дърва за огрев през 2005 година и провеждане на санитарна сеч. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 
територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на 
жителите на Община Елена с дърва за огрев през 2005 година и провеждане на 
санитарна сеч. 

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 
30.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за вземане на решение за ползване на 
дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, 
във връзка със снабдяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев през 2005 
година и провеждане на санитарна сеч, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски 
фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на 
жителите на Община Елена с дърва за огрев през 2005 година и провеждане на 
санитарна сеч: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във 
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връзка със снабдяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев 
през 2005 година и провеждане на санитарна сеч 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.47, ал.2 от Закона за горите 

и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 

собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне 
на лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за 
следните подотдели 308 с, 315 е, 329 а, 242 ж, 243 в, 308 т, 324 в, 324 е, 393 б, 243 ж, 
314 ж, 329 о, 339 г, 366 д, 366 е, 315 б, 365 н, 378 г1, 365 з, 393 ц, 147 к1, 347 г и 
провеждането на санитарни сечи в подотдели 239 г, 242 е, 320 д, 320 н, 322 х, 323 а. 

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра 
кубически дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 
дървесината по т.1. 
 
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 
предоставяне на помещение общинска собственост за „Телецентър”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за предоставяне на помещение общинска собственост за „Телецентър”, като поясни, 
че това е проект на Министерство на транспорта и съобщенията и Програма на ООН 
за развитие. Изграждането на Телецентър ще бъде преимущество за нашия град, 
нещо необходимо за младежта и за хората занимаващи се в тази сфера. Условие за 
кандидатстване по проекта от наша страна е да предоставим помещение. Нашето 
предложение за предоставяне на помещение е сградата на ул.”Ст.Михайловски” № 
11. Ако имате други мнения и предложения сме готови да ги обсъдим. Г-н Светослав 
Михайлов е ръководител на проекта за изграждане на „Телецентър”. Той е поканен в 
залата и ако някой има въпроси може да ги зададе. Накрая искам да пожелая успешно 
реализиране на проекта. 

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 
30.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне на помещение общинска 
собственост за „Телецентър”, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на: 
Красимир Николов – общински съветник: Искам да помоля г-н Михайлов да ни даде 
по-пълна информация по проекта за изграждане на Телецентъра. 
Светослав Михайлов – Кажете ми какво по-конкретно Ви интересува.  
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Вие ли подготвяте проекта? 
Светослав Михайлов – Не съм подготвил изцяло проекта, по него работим съвместно с 
общинската администрация. Това е един голям проект, който включва курсове по 
компютърна грамотност, интернет услуги, копирни услуги, информация и съответно 
помощ от квалифицирани специалисти например: как да си платим данъка по 
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интернет и други такива услуги. Искам да подчертая, че „Телецентър” не означава 
интернет клуб. Между двете има разлика. 
Сашо Топалов – Кмет на общината: Искам да направя едно допълнение. Проекта е 
разработен от консултантска фирма безвъзмездно. Г-н Михайлов е избран за 
ръководител. 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. От предложението което ни е раздадено не става ясно 
какво ще представлява този „Телецентър”. От информацията, която не  е пълна 
разбираме, че има проект и човек, който ще ръководи. Това е хубаво. Не ми е ясен 
въпроса около финансирането на проекта. В приложението се казва, че няма да 
генерира печалба. Ще се кандидатства за финансиране, но финансирането ще бъде за 
оборудване или за ръководните лица. Във времето сме взели решение, с което 
сградата бе определена за детска библиотека – бе проведен и референдум. Както 
казах ще подкрепя предложението ако първия етаж от сградата се определи за 
Телецентър, но ще отстоявам решението си и за детска библиотека.  
Сашо Топалов – Кмет на общината: Нека не злоупотребяваме с референдума. Ще  
кандидатстваме за телецентър, а не за детска библиотека. Със същността на проекта 
може да се запознаете по всяко време и ако трябва съм съгласен да обсъждаме 
проекта за решение. А по въпроса за финансирането всичко е написано в 
Приложението, което Ви е раздадено. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за предоставяне на помещение общинска собственост за 
„Телецентър”. 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещение общинска собственост за 
„Телецентър” 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за участието на Община Елена в изграждане на Телецентър по 

проект на Министерството на транспорта и съобщенията и Програма на ООН за 
развитие. 

2. Дава съгласие Кметът на общината г-н Сашо Топалов да предостави 
подходящо помещение за функциониране на центъра, частна или публична общинска 
собственост, както и да оказва всякаква друга подкрепа при осъществяване на 
проекта.  

Помещението представлява общински имот на ул.”Стоян Михайловски” № 11 и 
документ за собственост – АОС № 27/20.07.1993 г. 

3. Упълномощава кмета на общината да подпише необходимите договори за 
съвместна дейност и изпълнение. 
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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 
разрешаване на Общинска администрация да закупи автобуси чрез търговски кредит 
или финансов лизинг. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за разрешаване на Общинска администрация да закупи автобуси чрез търговски 
кредит или финансов лизинг. 

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 31.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване на 
Общинска администрация да закупи автобуси чрез търговски кредит или финансов 
лизинг, като го подкрепя с 3 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 30.08.2005 г. от 16.30 
часа предложението за разрешаване на Общинска администрация да закупи автобуси 
чрез търговски кредит или финансов лизинг, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 
„въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

разрешаване на Общинска администрация да закупи автобуси чрез търговски кредит 
или финансов лизинг: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешаване на Общинска администрация да закупи 
автобуси чрез търговски кредит или финансов лизинг 

 
На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 и чл.3 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема да се закупят чрез търговски кредит или финансов лизинг със срок до  
две години два броя автобуси със стойност до 130 000 лв. 

2.Упълномощава кмета на общината да започне процедура по осигуряване на 
търговски кредит или финансов лизинг. 
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 
продажба на предаваема част – общинска собственост. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за продажба на предаваема част – общинска собственост. 

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 31.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за продажба на 
предаваема част – общинска собственост, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за продажба на предаваема част – общинска собственост: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на предаваема част – общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.5 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за продажба на предаваемата част – общинска собственост 

към УПИ І-11, кв.1 по плана на гр.Елена, ул.”Д.Чукани”, с площ от 315 кв.м., актуван с 
АОС № 435/11.04.2005 г. при граници на имота: улица, н-ци Георги Николов Петров, 
ДГФ-ДЛ Елена, зем.земя на собственика на имота на цена 2 360. 00 лв. без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за продажба. 
 
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 
прехвърляне на движимо имущество, собственост на МБАЛ „ Д-р Д.Моллов” в активите 
на Община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за прехвърляне на движимо имущество, собственост на МБАЛ „ Д-р Д.Моллов” в 
активите на Община Елена, като уточни. Във фирма „Буковец” има ниса, която 
изпълнява функциите на ритуален автомобил, но е в лошо състояние. При нас се роди 
идеята, разбира се съгласувано с д-р Иван Иванов – Управител на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов”,  на Общината да се предостави автомобил УАЗ, като ритуален автомобил с 
висока проходимост. 

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 31.08.2005 г. от 16.00 часа предложението за прехвърляне на 
движимо имущество, собственост на МБАЛ „ Д-р Д.Моллов” в активите на Община 
Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за прехвърляне на движимо имущество, собственост на МБАЛ „ Д-р 
Д.Моллов” в активите на Община Елена: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54/01.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Прехвърляне на движимо имущество, собственост на МБАЛ 
„Д-р Д.Моллов” в активите на Община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за 

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

 
Р Е Ш И: 

 
Общински съвет град Елена дава съгласие МБАЛ „Д-р Д.Моллов” да прехвърли 

безвъзмездно на Община Елена правото на собственост върху движимо имущество 
представляващо специализиран автомобил УАЗ 452 А с ДК № ВТ 5787 ТВ, рама 2651, 
двигател 50605323. Автомобилът следва да бъде отписан от активите на дружеството 
и да се заприходи, като собственост на общината. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.55 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) 
 


