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П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

Днес 31.01.2006 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 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-н Костадин Костадинов – началник 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, 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 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 одобряване план – сметка за приходите и 
разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно дарение на имот – частна общинска собственост 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на 

собственост върху мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от 
БТК АД. 
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      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно одобряване на начална тръжна цена, тръжни 

условия и тръжна документация за продажба на имот – частна общинска 
собственост. 

      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 допълнение на Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 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 15 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 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване, предложения проекта за дневен ред с гласуваната т.6: 
“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 одобряване план – сметка за приходите и 

разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно дарение на имот – частна общинска собственост 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на 

собственост върху мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от 
БТК АД. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно одобряване на начална тръжна цена, тръжни 

условия и тръжна документация за продажба на имот – частна общинска 
собственост. 

      Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
 
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 одобряване план – сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци за 2006 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци за 2006 година, като поясни, че определянето на 
таксата за битови отпадъци е много актуална в цялата страна. Съгласно 
промените в Закона за местните данъци и такси, данъчните ставки са различни 
в различните населени места. С тази корекция в предложението в абсолютна 
стойност се запазва плащането на таксата смет от 2000 г до сега, а в пари 
таксата за битови отпадъци за 2006 г е намалена с разлика 1 лв. или 2 лв. на 
места. Надяваме се да запазим гр.Елена да е чиста и приветлива, както за нас 
жителите, така и за гостите на града, който с всяка изминала година се 
увеличават. 

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

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 30.01.2006 г. от 16.30 часа предложението за 
одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за 
битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 
обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за 
битови отпадъци за 2006 година, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на 
становище на:  
Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по “Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
30.01.2006 г. от 16.30 часа  предложението за одобряване план – сметка за 
приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
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транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

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

След почивката в залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Слушах внимателно изказването на кмета на 
общината. Няколкото пояснения, който той направи наистина бяха необходими. 
Но на мен не ми станаха ясни някои неща. Таксата смет за фирми ще бъде ли 
намалена или ще се запази в същия размер. От справката разгледана в 
заседанието на Постоянната комисия се разбра, че има заповед на кмета за 
честотата на извършване на услугата за сметосъбиране и сметоизвозване. 
Хубаво бе общинските съветници да получим по едно копие от тази заповед. От 
такса са освободени незастроените площи, което според мен трябваше да стане 
от Общинския съвет, а не еднолично от кмета на общината. Хората са 
чувствителни на тази тема, като четат в пресата за по-ниските промили в 
съседни общини. Давам си сметка че обхвата на нашата община е по-голям, но 
като ще плащаме този промил трябва да знаем какво ще получаваме насреща, 
като качество на обслужване от наетата фирма по чистота. Как се упражнява 
контрол върху тази фирма? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Заповедта, с която се определят 
границите на районите, в които ще се извършва услугата „сметосъбиране и 
сметоизвозване” и честотата на извършване през 2006 г. е публикувана във 
вестник „Еленска трибуна”, но който проявява интерес винаги може да я 
получи. Незастроените терени в регулация са освободени от такса смет, Вие 
казвате, че не може това да стане от кмета на общината, аз казвам, че може. 
Има голяма несъбираемост на такса смет от физически и юридически лица, 
натрупана и от предходни години. В заседанието на Постоянните комисии 
обсъждахме въпроса за декларирането на съдовете за битови отпадъци от 
фирми. Всеки ще получи толкова съдове, колкото е декларирал, а останалите 
ще бъдат отнети. Ако замърсяват фирмите ще бъдат санкционирани от 
конкретните органи по контрол и чистота. По проблемите на чистотата се 
работи ежедневно. Благодаря на фирма „Титан-Клинър”ООД, която изпълнява 
добре своите задължения. 

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

гласуване предложението за одобряване план – сметка за приходите и 
разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 



                                                                                                   Мандат 2003 – 2007 г. 
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31.01.2006 г. 
  

 5

площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1/ 31.01.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване план – сметка за приходите и  разходите 
за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на 
улични платна, площади, алеи и други предназначени за 
обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2006 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, 

чл.14, ал.1; чл.15, ал.2 и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Елена Общински съвет одобрява план – сметка за 
необходимите приходи и  разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, 
депониране на битови отпадъци и почистване на териториите за обществено 
ползване през 2006 г. съгласно  Приложение №1. 

2.На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата, Общински съвет 
определя промила /размера/ на таксата за битови отпадъци за 2006 г. по 
населени места от Общината съгласно  Приложение №2. 

3.На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя 
размер на таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър 
битов отпадък за 2006 г.  13,53 лв./м3 в което са включени разходите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране на битови отпадъци и 
транспортирането им до депата; проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и обезвреждане на битовите отпадъци. 
 
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 приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 
общината в Община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и 



                                                                                                   Мандат 2003 – 2007 г. 
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31.01.2006 г. 
  

 6

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 
общината в Община Елена, като поясни, че дебатите в заседанията на 
Постоянната комисия били много ползотворни и приема всички промени и 
допълнения от Постоянната комисия. Призова общинските съветници, тъй като 
за напред ще бъдат приемани още наредби, да участват по-активно в 
изработването на нормативните документи на общината. 

Председателя на Общински 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 30.01.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена, като предлага следните допълнения: 

1. в чл.8, ал.1 след края на изречението да се добави текста: ”след 
решение на Общинския съвет”. 

2. в чл.24, ал.3 след края на изречението да се добави текста: ”и се 
утвърждава с решение на Общинския съвет” 

3. в чл.30, ал.4 след края на изречението да се добави текста: ”и се 
утвърждава с решение на Общинския съвет” 

4. в чл.49 сегашният текст става ал.1 
4.1. в чл.49 се създава нова ал.2 със следния текст: „Оценките, тръжните 

и конкурсните условия и комисиите за провеждане на търговете и конкурсите се 
утвърждават с решение на Общинския съвет”. 

5. в чл.53, ал.2 отпада текста: „и тръжната документация” и „съставът на 
комисията по провеждането на търга” 

6. в чл.73, ал.3 отпада текста: „утвърждава конкурсната документация и”. 
7. в чл.74, ал.2 отпада текста: „съставът на комисията по провеждането 

на конкурса”. 
8. в Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 4 със следния 

текст: „Настоящата Наредба да се публикува във вестник „Еленска трибуна”. 
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” и 1 

„въздържал се”. 
 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 приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

 
1. в чл.8, ал.1 след края на изречението да се добави текста: ”след 

решение на Общинския съвет”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
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на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

2. в чл.24, ал.3 след края на изречението да се добави текста: ”и се 
утвърждава с решение на Общинския съвет” 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

3. в чл.30, ал.4 след края на изречението да се добави текста: ”и се 
утвърждава с решение на Общинския съвет” 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

4. в чл.49 сегашният текст става ал.1 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

4.1. в чл.49 се създава нова ал.2 със следния текст: „Оценките, тръжните 
и конкурсните условия и комисиите за провеждане на търговете и конкурсите се 
утвърждават с решение на Общинския съвет”. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

5. в чл.53, ал.2 отпада текста: „и тръжната документация” и „съставът на 
комисията по провеждането на търга” 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 
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6. в чл.73, ал.3 отпада текста: „утвърждава конкурсната документация и”. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

7. в чл.74, ал.2 отпада текста: „съставът на комисията по провеждането 
на конкурса”. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с направеното допълнение от ПК 
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”: 

8. в Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 4 със следния 
текст: „Настоящата Наредба да се публикува във вестник „Еленска трибуна”. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия 
на кмета на общината в Община Елена с гласуваните допълнения: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 2/31.01.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и 
конкретните правомощия на кмета на общината в Община Елена 

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

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в 
Община Елена. 

2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. 
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 дарение на имот – частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за дарение на имот – частна общинска собственост 
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Председателя на Общински 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 26.01.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  
дарение на имот – частна общинска собственост, като го подкрепя с 5 гласа „за” 
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 26.01.2006 г. от 16.00 часа предложението за дарение на имот – 
частна общинска собственост, като го подкрепя с 3 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 дарение на имот – частна 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 № 3/31.01.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Дарение на имот – частна общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.4 от ЗОС, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА    

 
Р Е Ш И: 

 
1.   Дарява на Джамийско настоятелство – с. Константин имот – частна 

общинска собственост по АОС № 444/17.01.2006 г., представляващ полумасивна 
едноетажна сграда със застроена площ от 180 кв.м., заедно със съответното 
право на строеж, находяща се в УПИ І, кв. 31А по плана на село Константин при 
граници на целия имот: улица ОТ 51 – ОТ 52, УПИ ІІІ “За озеленяване”, УПИ ІІ 
“За баня”. 

2. Сградата да се ползва като молитвен дом за духовните нужди на 
мюсюлманите от селото и района. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договора за дарение. 
 

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 безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 
мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от БТК АД. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 
мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от БТК АД, като помоли 
за поправка в т.2 от проекта за решение е допусната техническа грешка вместо 
2006 г. да се чете 2005 г. и продължи. Това е отново една актуална тема в 
Република България. БТК е приватизирано и предоставя мрежата за жично 
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радиоразпръскване на всички общини т.е. БТК няма да поддържа 
радиомрежата. Много е деликатен въпроса. Коментара е дава се нещо, което е 
остаряло и овехтяло т.е ние трябва да осигурим радиопредаването в общините. 
Направихме много срещи на ниво НСОРБ и БТК. Искаме финансово-
икономическия анализ за да си направим сметката какъв размер да бъде 
таксата за да запазим тази услуга за нашите съграждани.Общината ще прави 
кабелно радио при условия определени от БТК. Последния договор получихме в 
петък, като цяло ние нямаме друг вариант трябва да вземем това решение.  

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 26.01.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху мрежата за жично 
радиоразпръскване на община Елена от БТК АД, като предлага: 
Към т.2 от проекта за решение след „ за 2006 г.” да се добави текста: При 
сключване на договора между община Елена и БТК, към чл.4, ал.3 от 
договора да се добави текста: за срок от 3 години. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 

думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Умолявам общинските съветници да не 
приемат направеното предложение от Постоянната комисия по „Общинска 
собственост, земеделие и гори” не от гледна точка на противопоставяне, а от 
обстоятелството, че в заседанието на Постоянната комисия се е разглеждал 
предишния вариант на договора получен от БТК. Благодаря. 

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

гласуване предложението за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост 
върху мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от БТК АД с 
направеното допълнение от Постоянната комисия по ”Общинска собственост, 
земеделие и гори”: 
Към т.2 от проекта за решение след „ за 2006 г.” да се добави текста: При 
сключване на договора между община Елена и БТК, към чл.4, ал.3 от 
договора да се добави текста: за срок от 3 години: 
“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост 
върху мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от БТК АД: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 4/31.01.2005 г. 
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ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост 
върху мрежата за жично радиоразпръскване на община Елена от 
БТК АД 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

                                                                 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от община Елена на 

мрежата за жично радиоразпръскване на територията на община Елена, 
представляваща кабели на радиофикация и съоръжения, ползвани за 
предоставяне на услугата „кабелно радио”, собственост на БТК АД. 

2. Приемането на дарението да се извърши след предоставяне на 
информация относно броя на абонатите и опис на придобиваното имущество в 
стойност и натура, както и финансово-икономически анализ за предоставянето 
на услугата за 2005 г. 

3. Упълномощава кмета на общината да организира експлоатацията и 
поддръжката на придобитото имущество. 
 
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 одобряване на начална тръжна цена, тръжни условия и 
тръжна документация за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за одобряване на начална тръжна цена, тръжни условия и 
тръжна документация за продажба на имот – частна 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 26.01.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  
одобряване на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация 
за продажба на имот – частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа 
„за” и 1 „въздържал се”. 

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 30.01.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за одобряване на начална тръжна цена, тръжни 
условия и тръжна документация за продажба на имот – частна общинска 
собственост, като го подкрепя с 5 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 одобряване на начална тръжна цена, тръжни 
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условия и тръжна документация за продажба на имот – частна общинска 
собственост: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 5/30.01.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на начална тръжна цена, тръжни условия 
и тръжна документация за продажба на имот – частна общинска 
собственост 

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

ал. 3 от НРПУРОИОЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ едноетажна паянтова училищна 
сграда със застроена площ 143 кв.м. и дворно място от 505 кв.м., попадащо в 
околовръстния полигон на с. Зеленик, община Елена при граници: Стоян Велчев 
Стоянов и от три страни – междуселски пътища , актуван с АОС № 
76/17.04.1996 г.. 

2. Одобрява начална тръжна цена за обекта на търга от 3 400.00 лв., в 
т.ч. земя – 1 800.00 лв. без ДДС. 

3. Одобрява тръжни условия, както следва: 
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, 

закупили тръжна документация, внесли депозит и подали редовни документи 
съгласно предвидените тръжни условия. 

3.2. Кандидатите не трябва да имат просрочени парични задължения към 
община Елена, данъчните и осигурителните органи. 

3.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната 
тръжна цена. 

4. Одобрява тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга. 
4.2. Предложение за цена. 
4.3. Проекто – договор. 
4.4. Декларация за оглед на обекта на търга и за липса на просрочени 

задължения към Община Елена. 
4.5. Тръжни условия. 
4.6. Акт за общинска собственост на обекта на търга– копие. 

        5.  Възлага на кмета на общината провеждането на търга и го 
упълномощава да сключи договора за продажба със спечелилия участник. 
ПО ШЕСТА 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 допълнение на Наредбата за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена. 
Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 30.01.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена, като го подкрепя с 5 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 допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
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 № 6/31.01.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Елена 

 
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 
определяне и администриране на местнити такси и цени на услуги на 
територията на община Елена да се създаде нов параграф / § / 9 със следния 
текст: „За 2006 г. първата вноска по чл.17, ал.1, т.1 /таксата за битови 
отпадъци/ се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите за цялата 
година в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.” 
 

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

Симеон Кънчев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.05 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико 

Търново, Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
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