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П Р О Т О К О Л 
 

№ 15 
 

Днес 29.12.2005 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:   
инж. Дилян Млъзев, инж.Иван Маринов и Зехра Салиева. 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”, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, 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, 
Михаил  Трашлиев –  кметски наместник с. Костел, Иван Атанасов – кметски 
наместник с.Лазарци, Марийка Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Сийка 
Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник 
с.Чакали, 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 14 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 промяна на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени 

между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена 2005 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от 

държавни за местни дейности. 
      Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на имот – общинска собственост. 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен анализ 
на недвижим имот – „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
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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 изплащане на парични награди с вносител 
Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”. 

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. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.6 в проекта за дневен ред да се добави предложението за изплащане на 
парични награди: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 
предложения проекта за дневен ред с гласуваната т.6: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предложение относно промяна на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена. 
   Вн.: Кмета на общината 

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

   Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от 

държавни за местни дейности. 
   Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на имот – общинска собственост. 
   Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен анализ 
на недвижим имот – „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно изплащане на парични награди 

   Вн.: Председателя на ПК”БФИИП” 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Елена, като предлага следното допълнение в 
проект за решение: 
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В т.1.39.1.След текста: „За притежаване на куче собственикът заплаща годишна 
такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище – да се 
добави – в размер на 5.00 лв. 

Председателя на Общински 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 27.12.2005 г. от 15.30 часа предложението за промяна на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 27.12.2005 г. от 16.00 часа  предложението за 
промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Елена, като предлага в проекта за решение 
следните допълнения: 

1. В т.1.39. След текста: Такса за притежаване на куче. да се добави ”Таксата 
влиза в сила от 01.01.2007 г.”. 

2. Добавя нова т.2 „Задължава кмета на общината да внесе в Общински 
съвет анализ по чл.12 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена до 
31.01.2006 г.” 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена с направеното 
допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

1. В т.1.39. След текста: Такса за притежаване на куче. да се добави ”Таксата 
влиза в сила от 01.01.2007 г.”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

В 14.30 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 
В залата присъстват 15 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена с направеното 
допълнение от вносителя: 

В т.1.39.1.След текста: „За притежаване на куче собственикът заплаща годишна 
такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище – да се 
добави – в размер на 5.00 лв.: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена с направеното 
допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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Добавя нова т.2 „Задължава кмета на общината да внесе в Общински 
съвет анализ по чл.12 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена до 
31.01.2006 г.”: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена с гласуваните 
допълнения от вносителя на предложението и от Постоянната комисия по „Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 80/ 29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Промяна на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.7 във връзка с чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1.Приема промени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги както следва: 
1.1.В чл.1 “гражданите” се заменя с текста “физически и юридически лица”, 

след “услуги”се поставя запетая, отпада текста “и права”, отпада текста “както и”. 
1.2.В чл.2, ал.1 се създава нова т.8.за притежаване на куче, а предишната т.8 

става т.9. 
1.3.В чл.2, ал.2; чл.3, ал.1; чл.3, ал.2 и чл.4 след  текста “услуги”/ “услугите” се 

поставя запетая,  текста “и права”/ “права и” отпада. 
1.4.В чл.6, ал.1 отпада текста “цената на услугата и правото”. 
1.5.В чл.8 в края на изречението се поставя запетая и се добавя текста “с 

изключение на приходите от такси”. 
1.6.В чл.9 изречение първо; чл.10, ал.1; чл.10, ал.2; чл.11; чл.12, ал.1 отпада 

текста “права и”/ “и права”. 
1.7.В чл.12, ал.2 отпада текста “доказана” “и правата” . 
1.8.В чл.16, ал.3 текста “данъчната администрация” се заменя с текста 

“общинска администрация –  МДТ”. 
1.9.От раздел втори при номериране  на таксите отпада “Т-ІІ”; “Т-ІІІ”; “Т- ІV; 

“Т- V; “ “Т-VІ”; “Т-VІІ”; “Т-VІІІ”. 
1.10.В чл.20 отпада текста “секретарите” и “мл.специалисти АПОН”. 
1.11.В чл.21, ал.1 след текста “терени по” се добавя текста “т.6. Такса за 

ползване на тротоари, площади, улични платна и др., включително за разполагане на 
маси, столове и витрини по чл.19, ал.4”, след “общината и”  текста “отдел “ОИФ” се 
заменя със “сектор “УСКП”. 

1.12.В чл.21, ал.2 се добавя нова т.2 ”мястото не се използва”, а точки 2, 3, 4 и 
5 стават съответно точки 3, 4, 5 и 6. 
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1.13.В чл.21 се създава нова ал.3 “Разрешителното се отнема със заповед на 
кмета на община Елена, по предложение на назначена комисия”. 

1.14.В чл.22 се променя размера на таксите както следва: 
1. след тирето се добавя “било 10,00 лв. става 12,00 лв.” 
2. след тирето се добавя “било 15,00 лв. става 18,00 лв.” 
3. след тирето се добавя “било 20,00 лв. става 23,00 лв.” 
4. след тирето се добавя “било 23,00 лв. става 26,00 лв.” 
5. след тирето се добавя “било 26,00 лв. става 30,00 лв.” 
1.15.В чл.22, ал.2 след “намаление за” текста отпада и се добавят шест нови 

точки, както следва: 
1. деца сираци и деца с един родител /починал родител или неустановен 

произход на единия родител/; 
2.деца чийто и двамата родители са студенти редовна форма на обучение;  
3. деца с родител/и с намалена работоспособност над 50 %; 
4. деца, чиито родители отбиват наборна военна служба; 
5. за второ дете от семейство, когато и двете деца са настанени в детско 

заведение; 
 6. за трето и следващи деца в семейството. 

1.16.В чл.22 се създава нова ал.3 с текст “  От такса се освобождават 
децата в детските градини, подлежащи на задължително предучилищно 
обучение, съгл.чл.20, ал.1 от ЗНП. Родителите на същите заплащат размера на 
дневния оклад за храна”. 

1.17.В чл.22 старата алинея 3 става ал.4. 
1.18.В чл.22 се създава  алинея (5) нова/ “  За ползване намаленията по 

ал.1 и 2, родителите или настойниците подават декларация до директора на 
заведението, придружена с документи, доказващи правото на  преференция”. 
1.19.Чл.23, ал.1 става “Чл.23. (1). Учениците, които ползват общежитие, към 

СОУ “Ив.Момчилов”, заплащат месечна такса в размер на 5 лева. 
1.20.В чл.23 се създава алинея  “(2) нова   За ползване по-малко от ½ от 

месеца /календарни дни/ се заплащат 50% от дължимата такса”. 
1.21.В чл.24, ал.1 след “месечна такса” отпада (Т-ІІІ-4). 
1.22.В чл.24, ал.2 след “храна” отпада текста “работно облекло”, след “хигиенни 

материали,” се добавя текста “транспортни разходи за доставка на храната”. 
1.23.В чл.24 старата алинея 3 отпада, а се създава алинея “(3) нова/ Лицата, 

ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, чиито лични доходи 
са до 85 лв., заплащат месечна такса в размер не повече от 60% от тези доходи, а 
тези с лични доходи над 85 лв., заплащат реалната издръжка за едно лице”. 

1.24.В чл.24, алинея 4 добива вида  “(4)  Ветераните от войните на 
основание чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните заплащат месечна такса 
при ползване услугите на домашния социален патронаж в размер на  30% от 
размера на получаваната от тях  пенсия.” 

1.25.В чл.26, ал.1 след думата “настаняване” се добавя текста “или 
туристическа хижа”. 
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1.26.В чл.26, ал.4 след думата “настаняване” се добавя текста “и 
туристически хижи”. 
1.27.В чл.26 се създава алинея (6) нова/ Приходите от туристическа такса се 

разходват, съгласно общинската програма за развитие на туризма. 
1.28.Чл.27 се отменя. 
1.29.Отпада целия раздел пети.Такси за добив на кариерни материали от чл.28 

до чл.32. 
1.30.В чл.33 след текста “селищни” отпада текста “и извънселищни” 
1.31.В чл.36 отпада таксата по т.4 за определяне на строителна линия и ниво 

на строеж – 4.1. на сгради – на РЗП на кв.м. и т.4.2 на огради – на л.м. 
1.32.В чл.42,ал.1 отпада текста “или лицензията”. 
1.33.В чл.42, ал.1, т.1 отпада текста “и лицинзията”. 
1.34.В чл.42, ал.2 отпада текста “и лицензии”. 
1.35.В чл.42, ал.2,  
-т.20.1. отпада плащането на първоначална такса за складиране, съхраняване, 

лагеруване и търговия на едро с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки във връзка с изменение на  Наредбата за условията и реда за регистриране, 
лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, съдържанието и 
формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху 
лицензираните лица и дейността им. 

-т.21.1. отпада плащането на първоналачна такса за търговия на дребно с 
продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, за града и крайпътни 
заведения във връзка с изменение на .. Наредбата за условията и реда за 
регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, 
съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и 
контрола върху лицензираните лица и дейността им. 

-т.22.1. отпада плащането на първоначална такса за търговия на дребно с 
продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки във връзка с изменение на .. 
Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от 
регистъра и отнемане на лицензиите, съдържанието и формата на декларациите на 
реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността 
им. 

-т.23. отпада плащането на първоначална такса за търговия със спиртни 
напитки в заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията – т.23.1 а. 
категория 5 звезди; т.23.2 а. категория 4 звезди; т.23, 3 а. категория 3 звезди; т.23. 4 
а. категория 1 и 2 звезди, както и заведения в процес на категоризиране; т.23, 5 а. 
заведения, неподлежащи на категоризация съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за 
категоризация на туристическите обекти във връзка с изменение на  Наредбата за 
условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане 
на лицензиите, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата 
наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им. 

1.36.В чл.42, ал.3 отпада текста в скоби “лицензията”. 
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1.37.В чл.42, ал.4 в началото се добавя текста “Собствениците или 
ползвателите на”. 

1.38.В чл.42, ал.5; ал.6 и ал.7  отпада текста “и/или лицензията”. 
1.39.Създава се нов раздел осем .Такса за притежаване на куче. Таксата влиза 

в сила от 01.01.2007 г. 
1.39.1.В раздел осем се създава нов чл.43а, ал.1 със следния текст “За 

притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято 
територия е постоянният му адрес / седалище, в размер на 5.00 лв.  

1.39.2. нова ал.2. От такса се освобождават собствениците на кучета по чл.175, 
ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

1.39.3. нов чл.43 б “В тримесечен срок от датата на придобиването на куче 
собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес / седалище”. 

1.39.4. нов чл.43 в, ал.1 “Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на 
съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, 
когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, 
таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер  за всеки месец до 
края на годината, включително за месеца на придобиването”. 

1.39.5 нова ал.2 “Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.   

1.40.Предишния раздел осем, става раздел девет. 
1.41.Създава се нов раздел десет. Такса за ползване на лечебни растения. 
1.41.1..В раздел девет се създава  нов чл.44а със следния текст ”За ползване на 

лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти,  собственост на община Елена  
се заплащат такси в размер определен съгласно чл.24, ал.2 от Закона за лечебните 
растения, както следва: 

І.Билки в сурово състояние 
Вид Мярка Такса ДДС. 
1.Грудки, корени, коренища    
Божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 лв. да 
Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика кг 0,07 лв. да 
Бъзак, гърмен, синя жлъчка кг 0,02 лв. да 
Глухарче, девисил, оман чер, пищялка, чобанка кг 0,01 лв. да 
Други кг 0,03 лв. да 
2.Листа    
Мечо грозде кг 0,08 лв. да 
Боровинка червена и черна, лудо биле    
Бръшлян, чобанка кг 0,03 лв. да 
Глог,живовляк, леска, липа,люляк, оман чер, ягода горска кг 0,02 лв. да 
Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел кг 0,01 лв. да 
Други кг 0,03 лв. да 
3.Стръкове    
Блатно кокиче кг 0,10 лв. да 
Горицвет, лазаркиня кг 0,08 лв. да 
Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, 
прозориче жълто, шапиче 

кг 0,05 лв. да 
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Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица 
планинска 

кг 0,04 лв. да 

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, 
очанка, риган обикновен 

кг 0,03 лв. да 

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, 
камшик,лепка,медуница, миши уши, пача трева, пелин 
обикновен, подъбиче бяло,подъбиче червено, пчелник, 
равнец бял 

кг 0,02 лв. да 

Врабчови червца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, 
имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, 
теменуга трицветна, хвощ 

кг 0,01 лв. да 

Други кг 0,03 лв. да 
4.Цветове    
Липа кг 0,10 лв. да 
Божур, иглика кг 0,05 лв. да 
Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен кг 0,03 лв. да 
Акация бяла, бъз кг 0,02 лв. да 
Вратига, глог, равнец бял кг 0,01 лв. да 
Други кг 0,03 лв. да 
5.Плодове    
Боровинка червена и черна, хвойна червена кг 0,15 лв. да 
Хвойна сибирска кг 0,10 лв. да 
Кисел трън, къпина, малина кг 0,04 лв. да 
Бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02 лв. да 
Бъзак, трънка кг 0,01 лв. да 
други кг 0,03 лв. да 

 
1.42.В чл.45 след “услуги” отпада текста “и права”. 
1.43.В чл.46, ал.1, чл.46, ал.2, чл.46, ал.3 и чл.46, ал.4 след текста “услугите”,  

отпада текста “и правата”. 
1.44.В чл.47, ал.1 отпада текста на ал.1 “такива”, добавя се текста “цени за” и 

се поставя точка, а изброяването на обикновена, бърза и експресна услуги става в т.1. 
обикновена, т.2. бърза и т.3. експресна. 

1.45.В чл.47, ал.2 добива вида:”Сроковете за извършване на услугите са: 
1.обикновена – в рамките на 10 работни дни, освен ако няма друг срок , 

определен със закон или подзаконов нормативен акт. 
2.бърза – в рамките на 3 работни дни, освен ако няма друг срок, определен със 

закон или подзаконов нормативен акт. 
3.експресна – в рамките на един работен ден.” 
1.46.В чл.47, ал.3 след текста “по чл.48” се добавя такста “от настоящата 

Наредба”. 
1.47.В чл.48 след текста “услуга”, отпада текста “или предоставяне на право”. 
1.48.В чл.51 предишния текст, се заменя с текста “Общинският съвет определя 

услуги и цени за тях, посочени в Приложение №1 към чл.51и Приложение №2 към 
чл.52. 

1.49. Отменя се раздел първи - услуги от общ характер с чл.52. 
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1.50. Отменя се раздел втори – услуги, извършвани от дирекция 
“Специализирана администрация” и чл.53. 

1.51. Отменя се раздел трети – услуги, извършвани в дирекция “Обща 
администрация” , чл.54, чл.55, чл.56, чл.57. 

1.52. Отменя се раздел четвърти – услуги, извършвани в направленията на 
бюджетна издръжка, чл.58, чл.59, чл.60, чл.61, чл.62. 

1.53.В чл.64 след текста “чл.26, ал.4 се добавя текста ” или  не внесени в срок 
по силата на чл.26, ал.5”. 

1.54. В чл.64, т.2 “от 50 до 250 лева” се заменя с “от 100 до 500 лева”.  
1.55. В т.2 от параграф 1 от допълнителните разпоредби отпада текста “в 

Община Елена”. 
2. Задължава Кмета на общината да внесе в Общински съвет анализ по чл.12 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Елена до 31.01.2006 г. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
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 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 предлага следните промени в проекта за решение: 
Цифрата в „Става на 01.12.2005 г.”  от 1 968 487 да стане 2 018 295 и в СБС 
от 1 152 137 да стане 1 201 945. 
В Приложение № 1 да се направят следните промени: 
На страница 1,  
В Раздел Б 
К2 било 1 968 487 става 2 018 295 
К11 Било 1 152 137 Става 1 201 945 
К12 Било   - 52 236 става     - 2 428 
 
На страница 3 
Параграф 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 
К2 било 1 517 878 става 1 567 686 
К3 Било   - 91 393 Става   - 41 585 
К11 Било 1 077 138 става 1 126 946 
К12 било   - 41 735 става       8 073 
 
Функция 01 Общи държавни служби 
К2 било 49 469 става 36 469 
К3 Било 13 860 Става      860 
К11 Било 25 440 става 12 440 
К12 било 11 104 става - 1 896 
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Параграф 5204 Придобиване на транспортни средства 
К2 било 25 779 става 12 779 
К3 Било 13 000 Става 0 
К11 Било 25 440 става 12 440 
К12 било 13 000 става 0 
 
На ред нов Лек автомобил 
К2 било 13 000 става 0 
К3 Било 13 000 Става 0 
К11 Било 13 000 става 0 
К12 било 13 000 става 0 
 
На страница 6 
Функция 08 Икономически дейности и услуги 
К2 било 70 268 става 133 076 
К3 Било   7 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става 123 082 
К12 било - 2 726 става   63 082 
 
Параграф 5204 Придобиване на транспортни средства 
К2 било 70 268 става           133 076 
К3 Било 10 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става           123 082 
К12 било      274 става   63 082 
 
130 Автобуси: 
К2 било 70 268 става           133 076 
К3 Било 10 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става           123 082 
К12 било 274 става   63 082 
 
 

Председателя на Общински 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 27.12.2005 г. от 15.30 часа предложението за 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 15 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Елена за 2005 г. с направеното допълнение от вносителя: 
Цифрата в „Става на 01.12.2005 г.”  от 1 968 487 да стане 2 018 295 и в СБС 
от 1 152 137 да стане 1 201 945. 
В Приложение № 1 да се направят следните промени: 
На страница 1,  
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В Раздел Б 
К2 било 1 968 487 става 2 018 295 
К11 Било 1 152 137 Става 1 201 945 
К12 Било   - 52 236 става     - 2 428 
 
На страница 3 
Параграф 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 
К2 било 1 517 878 става 1 567 686 
К3 Било   - 91 393 Става   - 41 585 
К11 Било 1 077 138 става 1 126 946 
К12 било   - 41 735 става       8 073 
 
Функция 01 Общи държавни служби 
К2 било 49 469 става 36 469 
К3 Било 13 860 Става      860 
К11 Било 25 440 става 12 440 
К12 било 11 104 става - 1 896 
 
Параграф 5204 Придобиване на транспортни средства 
К2 било 25 779 става 12 779 
К3 Било 13 000 Става 0 
К11 Било 25 440 става 12 440 
К12 било 13 000 става 0 
 
На ред нов Лек автомобил 
К2 било 13 000 става 0 
К3 Било 13 000 Става 0 
К11 Било 13 000 става 0 
К12 било 13 000 става 0 
 
На страница 6 
Функция 08 Икономически дейности и услуги 
К2 било 70 268 става 133 076 
К3 Било   7 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става 123 082 
К12 било - 2 726 става   63 082 
 
Параграф 5204 Придобиване на транспортни средства 
К2 било 70 268 става           133 076 
К3 Било 10 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става           123 082 
К12 било      274 става   63 082 
 
130 Автобуси: 
К2 било 70 268 става           133 076 
К3 Било 10 268 Става   73 076 
К11 Било 60 274 става           123 082 
К12 било 274 става   63 082 
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  1. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Елена за 2005 г. с гласуваното допълнение 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 81/29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : 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.13, ал.2 от Закона за държавния 

бюджет на РБ за 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема вътрешните компенсирани промени между разходните параграфи, 

функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Елена към 01 декември 2005 г., съгласно Приложение № 1. на основание чл.13, ал.2 
от ЗДБРБ за 2005 г., както следва: 

 
Било на 30.11.2005 г.: Става на 01.12.2005 г. 
            2 097 273             2 018 295 
в т.ч. ЦСКР   812 900 в т.ч. ЦСКР   812 900 
СФИДА     80 000 СФИДА       3 450 
СБС 1 204 373 СБС 1 201 945 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 част от резервния бюджетен кредит от държавни за местни дейности. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от държавни за местни 
дейности. 

Председателя на Общински 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 27.12.2005 г. от 15.30 часа предложението за прехвърляне на 
част от резервния бюджетен кредит от държавни за местни дейности, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от държавни 
за местни дейности: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 82/29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от 
държавни за местни дейности 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема 20 000 лв. от резервния бюджетен кредит за държавни дейности да се 
прехвърли като резервен бюджетен кредит за местни дейности. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 имот – общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за продажба на имот – общинска собственост. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 27.12.2005 г. от 16.00 часа  предложението за 
продажба на имот – общинска собственост, като предлага: 

В т.1 от проекта за решение цената от 1 264.00 лв. без ДДС да стане 
2 400.00 лв. без ДДС. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” и 1 
„против”. 

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 
27.12.2005 г. от 16.30  часа  предложението  за  продажба на имот – общинска 
собственост, като предлага: 

В т.1 от проекта за решение цената от 1 264.00 лв. без ДДС да стане 
2 400.00 лв. без ДДС. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за продажба на имот – общинска собственост с направеното 
допълнение от Постоянната комисия по “Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” и Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: 
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В т.1 от проекта за решение цената от 1 264.00 лв. без ДДС да стане 
2 400.00 лв. без ДДС. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за продажба на имот – общинска собственост с гласуваното 
допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” и Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 83/29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Продажба на имот – общинска собственост 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с АОС № 443/05.12.2005 г., представляващ застроен УПИ ІХ-
общ., кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 790 кв.м. при граници на 
имота: улица, УПИ VІІІ-общ.,  УПИ ІV-233, улица на собствениците на законно 
построената върху него сграда  на цена от 2 400.00 лв. без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за продажба. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане 
на приватизационна оценка и правен анализ на недвижим имот – „Магазин” на 
ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на недвижим имот – 
„Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 27.12.2005 г. от 16.00 часа  предложението за 
приемане на приватизационна оценка и правен анализ на недвижим имот – „Магазин” 
на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена, като предлага в проекта за решение 
следното допълнение: 

1. В т.1. след текста: - магазин за хранителни стоки – западен, да се добави „с 
обща площ 160,82 кв.м., от които 134,86 кв.м. магазин и 25,96 кв.м. изба”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” и 1 
„въздържал се”. 

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 
27.12.2005 г. от 16.30  часа  предложението  за приемане на приватизационна оценка 
и правен анализ на недвижим имот – „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, 
гр.Елена, като предлага в проекта за решение следното допълнение: 

1. В т.1. след текста: - магазин за хранителни стоки – западен, да се добави „с 
обща площ 160,82 кв.м., от които 134,86 кв.м. магазин и 25,96 кв.м. изба”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. В заседанието на Постоянната комисия се въздържах да 
подкрепя проекта за решение на предложението. Мотивът ми беше, че в Общинския 
съвет нямаше цялата тръжна документация.Днес се запознах с тръжните документи 
на предложението и ще Ви помоля г-н кмете, те да бъдат преработени. Във този си 
вид противоречат на Закона за приватизация и Наредбата за търговете. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Извинявам се много д-р Лаловска, но 
предложението не касае тръжната документация. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: В т.3 от проекта за решение пише: 
Утвърждава тръжна документация и проекта на договор за продажба като част от нея 
съгласно чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите. Ако погледнете тръжната 
документация ще видите противоречието. Съвсем корректно Ви отправям това 
предложение. Не казвам, че не бива да се приема проекта за решение, а само да се 
преработи тръжната документация към предложението. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Благодаря за тази забележка. Изпадам в 
неловко положение, че администрацията не е доогледала тръжните документи към 
внесеното предложение още веднъж се извинявам и обещавам, че тръжната 
документация ще бъде прегледана още веднъж. 

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

предложението за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на 
недвижим имот – „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена с направеното 
допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” и Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: 

1. В т.1. след текста: - магазин за хранителни стоки – западен, да се добави „с 
обща площ 160,82 кв.м., от които 134,86 кв.м. магазин и 25,96 кв.м. изба”: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на приватизационна оценка и правен анализ на 
недвижим имот – „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена с гласуваното 
допълнение от Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция” и Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84/29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на приватизационна оценка и правен анализ на 
недвижим имот- „Магазин” на ул.”Стоян Михайловски” № 69, гр.Елена 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, 

ал.1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.5, чл. 6, чл. 8, 
ал.1 от Наредба за търговете и конкурсите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
         1. Разрешава приватизационната продажба на общински нежилищен имот, 
невключен в имуществото на общинско търговско дружество - магазин за хранителни 
стоки – западен, с обща площ 160,82 кв.м., от които 134,86 кв.м. магазин и 25,96 кв.м. 
изба, самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул. “Ст. Михайловски” №69 в гр. 
Елена, построена в парцел ІV ”За жилищен комплекс”, кв. 84 по плана на града, 
заедно със съответните складови и избени помещения и съответното правно 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 №275/21.02.2001г., 
чрез публичен търг с явно наддаване  при начална тръжна цена 63 300 лв. /шестдесет 
и три хиляди и триста лева/. 

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта. 
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба като 

част от нея съгласно чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите.. 
4. Определя стъпка на наддаване в размер на 1% от началната тръжна цена 

или 633 лв. 
5.  Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена и 

се внася не по - късно от 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ датата на 
провеждането на търга по сметка № 5042211335, Банков код 80075273 при банка 
“Хеброс”АД, клон “Национален център”. 

6. Тръжната документация се закупува в касата на общината до 10 дни след 
обнародване на решението в “Държавен вестник” срещу заплащане на цената й в 
размер на 50 лв. без ДДС, платими в брой. Денят на обнародването на решението в 
“Държавен вестник” не се брои.   

7. Предложенията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик не по - 
късно от 16,30 ч. на двадесетия ден от датата на обнародване на решението в 
“Държавен вестник”. Денят на обнародването на решението в “Държавен вестник” не 
се брои.   

8. Оглед на обекта на търга може да се извършва до 16,00 ч. на последния 
работен ден, предхождащ датата на провеждането на търга, след представяне на 
документ за закупена тръжна документация, като транспортните разходи са за сметка 
на кандидата и след предварително уточняване. Огледът на обекта ще се извърши на 
ул. “Ст. Михайловски” № 69, гр. Елена. 

9. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден след обнародването на 
решението в “Държавен вестник”, а ако той е не работен на следващия работен ден 
от 10,00ч. в зала № 211 на Общинска администрация – гр. Елена на ул. “Ил. 
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Макариополски” №24. Денят на обнародването на решението в “Държавен вестник” 
не се брои.   

10. Търгът да се проведе от комисия в състав:  
Председател: Йордан Кирчев- заместник кмет; 
Членове: 1. Йордан Цветанов- правоспособен юрист; 
      2. Елка Николова   -  директор дирекция “ФБУС”; 
              3. Мария Стоянова – гл. счетоводител; 
              4. Стоян Николов – общински съветник; 
      5. Георги Аргиров – общински съветник; 
Резервни членове: 1. Веселка Коева – правоспособен юрист; 
            2. Силвия Мирянова – мл. счетоводител; 
                             3. Красимир  Николов – общински съветник. 

Упълномощава кмета на общината да определи спечелилия търга участник и да 
сключи договора за продажба с него. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 
председателят на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика” г-жа Пенка Попова, като вносител, да запознае 
присъстващите с предложението за изплащане на парични награди. 

Председателят на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика” г-жа Пенка Попова запозна присъстващите с предложението 
за изплащане на парични награди. 

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

предложението за изплащане на парични награди: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 85/29.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Изплащане на парични награди 
 

На основание чл.95, ал.1 и ал.2 и чл.18, ал.1, т.7 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.2, ал.3 от ПМС №137 от 04.07. 2005 
г. за заплатите в бюджетните организации, чл.11, ал.4, чл.4, ал.4 и чл.10, т.6  от 
Вътрешните правила за работната заплата на Община Елена на кмета на общината и 
на кметовете на кметствата с.Беброво, с. Майско, с.Константин и с.Каменари да се 
изплатят парични награди в размер по 370 лв. 

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2005 г. в дейност Общинска 
администрация по параграфи на ЕБК за 2005 г. 
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2.На основание чл.18, ал.1, т.7 от  Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация от реализирани икономии за 2005 г. за дейност Общински съвет  да се 
изплатят еднократни парични награди по 120 лв. на общински съветник. 

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2005 г. в дейност Общински 
съвет по параграфи на ЕБК за 2005 г. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 

Симеон Кънчев закри 15-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) 
 


