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П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

Днес 24.02.2006 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се 
проведе  заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на 
заседанието участие взеха  13 общински съветници от общо  17, като 
отсъстваха общинските съветници:  Милко Моллов, инж. Дилян Млъзев, 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. Димитрина Иванова – директор „УТАБ”, 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, Сийка 
Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник 
с.Чакали, Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, Стефан Чуканов – 
кметски наместник с.Палици, Росица Стефанова – кметски наместник 
с.Тодювци, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Румяна Терзиева – 
кметски наместник с.Блъсковци, Николай Попов – кметски наместник с.Яковци и 
граждани.   

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като 
констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 
2  от ЗМСМА откри заседанието. При откриване на заседанието в залата 
присъстват 13 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 приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и 

извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. 
      Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена 

      Вн.: Кмета на общината 
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4. Предложение относно промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и 
даване на съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена 
– автотранспорт” ЕООД. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно даване на съгласие за разпореждане с недвижим 

имот – собственост на „Балкан” ЕООД. 
      Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно намаляване на началната тръжна цена за 
продажба на имот – частна общинска собственост 

      Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно продажба на имот - частна общинска 

собственост. 
      Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно отпускане на парична помощ от бюджета на 
Община Елена. 

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

      Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 

кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за 
финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – 
Стояновци”, при км 2+500”. 

     Вн.: Кмета на общината 
 

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 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложения проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 12,  “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 приемане отчета за изпълнение на бюджета и 

извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. 
      Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на 

обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена 
      Вн.: Кмета на общината 
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4. Предложение относно промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и 
даване на съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена 
– автотранспорт” ЕООД. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно даване на съгласие за разпореждане с недвижим 

имот – собственост на „Балкан” ЕООД. 
      Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно намаляване на началната тръжна цена за 
продажба на имот – частна общинска собственост 

      Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно продажба на имот - частна общинска 

собственост. 
      Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно отпускане на парична помощ от бюджета на 
Община Елена. 

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

      Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 

кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за 
финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – 
Стояновци”, при км 2+500”. 

     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 приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. 

В 14.40 часа в залата влиза общинския съветник Исмаил Мустафов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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 23.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за 
приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и 
фондове на Община Елена за 2005 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

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. Ще гласувам против предложението за приемане 
отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., като част от мотивите ми са първо 
намаляване собствените приходи в сравнение с 2004 г., в частта приходи от 
наеми. Техническите и административните услуги също са занижени. 
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Любопитно е защо прихода от туристическите такси намалява? Няма добра 
събираемост на приходите от местните данъци и такси. Нека общинската 
администрация помисли как да увеличим събираемостта и Общинският съвет с 
каквото можем ще помогнем. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Не се учудвам, че д-р Лаловска няма да 
подкрепи предложението за приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. По 
конкретните въпроси: относно приходите от наеми – да намалели са, но за това 
има обективни причини. Община Елена е завела много дела срещу неизрядни 
платци. За съжаление общината губи повече за разходи по водене на тези дела 
отколкото ще получи. Техническите и административните приходи са намалели, 
много е трудно да се планира определен приход. Вие какво искате да докараме 
повече хора в Община Елена и да ги задължим да ползват техническите и 
административните услуги. Спадът е обективен процес от 2004 г. 

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

гласуване предложението за приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г.: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 7/ 24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005 г. по прихода и 
разхода по функции и дейности, както следва: 

1.1. По прихода   6 351 332 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно 
Приложение №1/; 

1.2.По разхода 6 351 332 лв. /Разпределен по функции, дейности и 
видове разходи, съгласно Приложение №2/; 

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва: 
2.1. По прихода -  6 140 384 лв. / разпределен по параграфи, съгласно 

Приложение №1/;  
2.2. По разхода - 6 140 384 лв. / разпределен по функции, дейности и 

видове разходи, съгласно Приложение №2/; 
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3.Приема отчета на капиталовите разходи по поименното разпределение 
на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт за 
2005 г./ съгласно Приложение №3/; 

4.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на 
извънбюджетни сметки и фондове за 2005 г. / съгласно Приложение №4/; 
 
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 бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2006 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2006 г., като уточни, че това е стартов бюджет. През 
годината той ще търпи изменения в приходната и разходната част. Размерът на 
капиталовите разходи ще бъде променян през текущата година чрез така 
наречената служебна промяна, за която Общинския съвет ще бъде уведомен.   
Г-н Топалов добави, че Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове на Община Елена за 2005 г., както и бюджета на Община 
Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. ще бъдат публикувани 
във в.”Еленска трибуна” и в сайта на Община Елена.  

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на: 
Кремена Славчева - председател на Постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.02.2006 г. от 
16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г., като го подкрепя с 3 гласа „за” 
и 1 „против”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Василев - председател на Постоянната комисия по “Образование, 
култура и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 22.02.2006 г. от 16.30 часа предложението за приемане бюджета 
на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г., като го 
подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов - председател на Постоянната комисия по “Общинска 
собственост, земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 23.02.2006 г. от 16.30 часа предложението за приемане 
бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г., 
като предлага следното допълнение в Приложение № 3: 

В § 5200 Придобиване на ДМА, Функция 01: Общи държавни 
служби - да се заложи: Закупуване на специализиран автомобил за 
тъжни ритуали – 10 000 лв. 

Като във Функция 08: Икономически дейности и услуги  
Ремонт тротоари гр.Елена – сумата от 80 000 лв. да стане: 75 000 лв. 
Асфалтиране улици гр.Елена – ІІ етап – 55 000 лв. да стане 50 000 лв. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
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Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2006 г. от 
16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г., като предлага следното 
допълнение в проекта за решение: 

В т.4.8 Субсидия за Футбол 15 000 лв. – да се сложи запетая и да се 
добави текста: в това число за детско – юношеските формации – 3 000 
лв. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
22.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за приемане бюджета на Община 
Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г., като предлага следните 
допълнения в проекта за решение: 

1. Закупуване на ритуален автомобил. 
2. Подход към жилищен блок 1 в кв.93 по плана на гр.Елена на стойност 

10 000 лв. 
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе 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 23.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за 
приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 
2006 г., като предлага в проекта за решение: 

1. В т.4.4.1. сумата от 2 600 лв. за СК по джудо да стане 3 600 лв.  
Като в т. 4.8. Субсидия за  Футбол 15 000 лв. да стане 14 000 лв. 
2. В Приложение № 4 т.3 текста: „Възпитатели среден 

медицински персонал за ДДМУИ с.Ил. рът” да се замени с текста: 
„Целия персонал за ДДМУИ с.Ил.рът” 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 3 гласа „за”. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 

думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Предложението за ритуален автомобил 
направено от ПК”Общинска собственост, земеделие и гори” и от ПК” Устройство 
на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, 
комунални дейности” – да приемам, както и субсидирането му. Спомняте си, че  
се взема решение за прехвърляне на автомобил УАЗ от МБАЛ”Д-р Д.Моллов” за 
специализиран автомобил за тъжни ритуали. Ремонтът на автомобила 
продължава – няма да има проблем след приключване на ремонта и той да 
бъде използван за тази цел при високо проходими условия. Във връзка с 
увеличаването на субсидията на СК по джудо от 2 600 лв. на 3 600 лв. – да, но 
нека те да не са за сметка на субсидията за футбол. Винаги сме помагали и ще 
помагаме на спортните клубове. За субсидирането на персонала в с.Ил.рът – да 
приемам го, стига да имаме нормативното право, за да нямаме проблеми с 
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одитните органи. Подход към жилищен блок 1 в кв.93 по плана на гр.Елена е 
стар проблем. Имаме големи проблеми с проектирането. Така записано не 
приемам допълнението. Вертикална планировка – добре, но от къде ще минава. 
От къде ще извадим 10 000 лв. за да ги пренасочим към обект Подход към 
жилищен блок 1 в кв.93 по плана на гр.Елена  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
г-н Красимир Николов – общински съветник: Приемам бюджета на Община 
Елена за 2006 г., като реален в приходната и разходната част. Има заложени 
идеи за напред в годината, сигурно ще се появят и нови. Неудовлетворен съм 
от просрочените задължения. Искам да поставя няколко въпроса. В кв.Кантона 
с.Майско, възможно ли е да се заложат 12 000 лв. за изготвяне на устройствен 
план? В Културния календар на Община Елена за 2006 г. през месец юни е 
отразено провеждане Празник на дружеските градове „Балканът пее и 
разказва”, на който доколкото разбрах общината ни ще е домакин? Предвидени 
ли са достатъчно средства за туристическото дружество за провеждането на 
празника? Искам да повдигна въпроса за пътните разходи на кметовете и 
кметските наместници. Има ли някаква възможност да се покриват пътните им  
разходи по служебни въпроси. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Проблемът с кв.Кантона в с.Майско е 
стар и много коментиран проблем. Да трябва да се направи устройствен план, 
но предложението Ви да се заложат 12 000 лв. са твърде недостатъчни. 
Липсата на устройствен план спъва всякакви инвестиционни интереси. Приемам 
предложението и ще работим по този въпрос. През месец юни ни предстои една 
важна задача – Ще бъдем домакини на Празника на дружеските градове 
„Балканът пее и разказва”. В Бюджета сме заделили една добра сума според 
мен, но ако тези пари не стигнат ще търсим спонсори. Относно покриването на 
пътните разходи по служебни въпроси на кметовете и кметските наместници по 
селата да добре, но как да го решим – предложете конкретно? 

Други изказвания не постъпиха. 
 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с направеното  допълнение от 
Постоянната комисия по “Общинска собственост, земеделие и гори”: 

В Приложение № 3:  В § 5200 Придобиване на ДМА, Функция 01: 
Общи държавни служби - да се заложи: Закупуване на специализиран 
автомобил за тъжни ритуали – 10 000 лв. 

Като във Функция 08: Икономически дейности и услуги  
Ремонт тротоари гр.Елена – сумата от 80 000 лв. да стане: 75 000 лв. 
Асфалтиране улици гр.Елена – ІІ етап – 55 000 лв. да стане 50 000 лв. 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с направеното  допълнение от 
Постоянната комисия по “Местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 
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В т.4.8 Субсидия за Футбол 15 000 лв. – да се сложи запетая и да се 
добави текста: в това число за детско – юношеските формации – 3 000 
лв. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с направеното  допълнение от 
комисия по „Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности”:  Подход към жилищен блок 1 в 
кв.93 по плана на гр.Елена на стойност 10 000 лв.: 
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.  Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с направеното  допълнение от 
Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”: 

В проекта за решение: в т.4.4.1. сумата от 2 600 лв. за СК по 
джудо да стане 3 600 лв., като в т. 4.8. Субсидия за … Футбол 15 000 
лв. да стане 14 000 лв. 
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с направеното  допълнение от 
Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”: 

В Приложение № 4, т.3 текста: „Възпитатели среден медицински 
персонал за ДДМУИ с.Ил. рът” да се замени с текста: „Целия персонал 
за ДДМУИ с.Ил.рът” 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. с гласуваните  допълненения: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 8/24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 

от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г., ПМС № 14 от 2006 г., 

писмо № ФО – 04 / 27.01.2006 г.  на Министерство на финансите, чл.28 от 

Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема бюджета на Община Елена за 2006 г. както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ 3 976 547 лв. (Приложение № 1), в т.ч. 

1.1.1. приходи за делегирани от  държавата дейности в 

размер на   2 3230 95  лв., в т.ч. 

1.1.1.1. държавен трансфер от преотстъпения данък по 

ЗОДФЛ в размер на 519 150  лв. 

1.1.1.2. обща допълваща субсидия за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на  1 581 

277 лв. 

1.1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи  за 

финансиране на държавни дейности  в размер на  196 252 

лв. 

1.1.1.4.преходен остатък от 2005 г. в размер на  26 416 лв. 

1.1.2.приходи за местни дейности в размер на   1 653 452 

лв., в т.ч. 

1.1.2.1. данъчни приходи 184 000 лв. 

1.1.2.2. неданъчни приходи  540 150 лв. 

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за 

местни дейности 216 500 лв., в т.ч. обща изравнителна 

субсидия 148 500 лв., трансфер за компенсиране на 

отменения пътен данък 68 000 лв. 

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови 

разходи за   общински /местни/ дейности  521 248 лв. 

1.1.2.5. задължения по финансов лизинг за 2006 г.  -32989 

1.1.2.6. преходен остатък  от 2005 г. в размер на  224 543 

лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 3 976 547 лв.  разпределени по функции, 

групи, дейности и параграфи, съгласно /Приложение №2/, в т.ч. 

1.2.1.За делегирани държавни дейности 2 323 095 лв. 

от тях: 

1.2.1.1.от държавни трансфери и преходен остатък 2 323 095 лв., 

в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи 110 689 лв. , 

представляващ 7% от размера на общата допълваща субсидия, 

като средствата са предвидени в четвърто тримесечие по 

съответните функции и дейности. 

1.2.1.2.резерв  за непредвидени и неотложни разходи  20 000 лв. 

1.2.2.За местни разходи  1 653 452  лв. 

разпределени по функции,  дейности и  параграфи  съгласно Приложение № 2. 

1.2.2.1.за местни дейности  1 618 052 лв. 

1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 35 400 лв. 
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          1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни 

дейности общо 20 000 лв. 

            1.2.2.4.за лихви по финансов лизинг  4963 лв. 

2. Приема Инвестиционна програма в размер на  882 300 лв. 

съгласно приложен Поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт в Община Елена за 2006 г., в т.ч. с целева 

субсидия за капиталови разходи 717 500 лв.;  със средства от СФИДА 

164 800 лв. съгласно Приложение №3. 

3. Приема следните лимити за разходи: 

3.1. За социално-битови разходи на персонала в размер 3% от 

начислените трудови възнаграждения.  

3.2. Представителни разходи в размер на 3000 лв. за общинска 

администрация и 1000 лв. за Общински съвет. 

3.3. За работно облекло до 150 лв.  за заетите в бюджетната сфера. 

Средствата се предоставят на разпоредители, които не допускат преразход на 

утвърдените си бюджети.  

3.4. Размер на поевтиняване на храната 2 600 лв., в т.ч. поевтиняване 

за обяд 0,40 лв. на ученик;  

4. Приема разчет за целеви разходи както следва: 

4.1. За членски внос в сдружения на общини – 4 300 лв.; 

4.2. За помощи 5 000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби 

семейства за началото на учебната година /учебни пособия/– 3 000 лв.; за 

лечение 2000 лв. 

4.3. За помощи за погребения на самотни без близки и роднини 

съгласно чл.27 от ПМС № 14 –  1 000 лв.; 

4.4. Субсидии на основание чл.59, ал.2 от ЗФВС: 

4.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 

8 400 лв. в т. ч. за СК по борба  2600 лв., за СК по джудо  3600 лв., за СК по ски  

1100 лв., за СК по спортно ориентиране  1100 лв. Средствата се отпускат за 

тренировъчна дейност и участие в състезания след представяне на Отчет за 

приходите и разходите за 2005 г.,  съгласно тримесечна разбивка, както и след 

представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се възстановяват до 

края на годината по сметката от която са получени. 

4.4.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи 

4300 лв. в т.ч. за Клуб по ски-туризъм  1100 лв., за Клуб по спортно катерене 

1600 лв., за Клуб по туризъм  1100 лв., за Клуб по вело-туризъм 500 лв. 

Средствата се отпускат за тренировъчна дейност и участие в състезания след 

представяне на Отчет за приходите и разходите за 2005 г., съгласно тримесечна 

разбивка, както и след представяне на актуален лиценз.. Неусвоените средства 

се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени. 

4.5. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване 

на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските 
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и отдалечени райони – 12 000 лв. Средствата се предоставят на ТД “Чумерна” 

след представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 

2005 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се 

възстановяват до края на годината по сметката от която са получени. 

4.6. Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на 

община Елена, както и за градски транспорт до гробищния парк в петък и 

неделя  /на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА/ на “Елена автотранспорт” ЕООД в 

размер на 15 000 лв. Средствата да се предоставят при спазване на 

процедурата по Закона за държавните помощи. 

4.7.Субсидия в размер на 5000 лв. за “Буковец” ЕООД гр.Елена във 

връзка с Решение №52/ 17.07.2001 г. за поддържане на водоснабдителните 

мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на 

територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци” и сключен 

договор. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона 

за държавните помощи. 

4.8.Субсидия за Футбол  14 000 лв., в това число за детско 

юношеските формации 3 000 лв. 

4.9. За културни прояви съгласно календара за културни прояви 

(дейност 759 “Други дейности по културата”) – 32 000 лв.  

4.10. За спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар 

(дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”) – 5 000 лв. 

4.11. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на 

основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА (дейност 898 “Други дейности по 

икономиката”)– 5 000 лв. 

4.12. За материално-веществени разходи по програмата “От социални 

помощи към осигуряване на заетост”  - 7 700 лв. 

5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 

транспортни разходи  (чл.26, ал.2 от ПМС №14 от 2006 г.) - Приложение № 

4 и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата. 

Средствата за педагогически персонал в делегираните от държавата дейности 

са в рамките на предоставените от централния бюджет. 

6.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 

63 144 лв. ,в т.ч. 266 лв. субсидия за здравословни и безопасни условия на труд 

на персонала по 19 лв. на 14 субсидирани бройки, съгласно  предложението на 

Комисията за разпределение на средствата, предвидени по общинския бюджет 

за субсидия на читалищата както следва: 

6.1. Субсидирана численост и средства по читалища: 

№ Читалище Субсидирана 

численост 

Субсидия 

1. Елена 5,0 22552 

2. Беброво 1,0 4510 

3. Константин 1,0 4510 
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4. Костел 0,5 2255 

5. Тодювци 0,5 2255 

6. Дрента 0,5 2255 

7. Палици 0,5 2255 

8. Руховци 0,5 2255 

9. Буйновци 0,5 2255 

10. Каменари 0,25 1128 

11. Илаков рът 0,5 2255 

12. Шилковци 0,25 1128 

13. Разпоповци 0,25 1128 

14. Чакали 0,5 2255 

15. Марян 0,5 2255 

16. Бадевци 0,5 2255 

17. Средни колиби 0,25 1128 

18. Резерв 1,0 4510 

 ОБЩО: 14,0 63144 

 

7. Определя числеността на персонала и  средните брутни 

работни заплати за местните дейности, съгласно Приложение № 5. 

8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в 

съответствие с Приложение № 10 към параграф  41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. 

– Приложение № 6. 

9.Приема разпределението на преходния  остатък от 2005 г. съгласно 

Приложение №7. 

10. Разходването на бюджетните средства се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети, в рамките на утвърдените бюджетни 

кредити: 

10.1. Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите 

(такса за битови отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до 

размера на постъпленията; 

10.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания 

(трудови възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии); 

10.3. Разходи за издръжка: 

10.3.1. Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите 

общински приходи за храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и 

Домашен социален патронаж; 

10.3.2. Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща 

издръжка - съобразно размера на постъпилите приходи съответно с държавен и 

общински характер; 

10.3.3. Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска 

собственост. 
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11. Приема бюджета за 2006 г. на Общообразователните училища 

съгласно Приложение №2 – A. 

12. Приема бюджета за 2006 г. на  Целодневните детски  градини  

съгласно Приложение №2 – Б.  

13.  Приема бюджета за 2006 г. на дейност Предучилищна полудневна 

подготовка на 6-годишни деца съгласно Приложение № 2 – С. 

14. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни 

средства за местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да 

се покрива текущо с временни безлихвени заеми  от извънбюджетни сметки и 

фондове на общината съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ. 

15. Възлага на кмета на общината: 

15.1.Да определи конкретните права и отговорност на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

15.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетите организации 

и звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и 

контрол. 

15.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране 

на делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до 

министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или 

държавния трансфер на ДДФЛ. 

15.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 

на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в 

съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

15.5.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за 

вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на 

натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските 

приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното 

намаляване и ликвидиране. 

15.6.Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

15.7.Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят 

средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана 

дейност, без да се увеличава средната месечна брутна заплата, утвърдена от  

отрасловото министерство. 

16. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните 

правомощия на кмета на общината за бюджет 2006 г. съгласно чл.27, ал.1 от 

ЗОБ: 

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове 

разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност; 
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16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в 

една дейност или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без 

да изменя общия й размер в частта за  местните дейности; 

16.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за държавни и 

местни дейности; 

16.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

16.5.Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 

източници на средства за общината. 

17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31 март 2006 г. 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет 

бюджет. 

 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев честити бюджет 
2006 г. на кмета на общината г-н Сашо Топалов, след което на основание чл.55, 
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, даде 
думата за обяснение на отрицателен вот на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Гласувах против приемането на бюджет 2006 г. 
Първо защото се вижда, че бюджета за годината е доста занижен, общините 
явно са ударени доста от държавата. Доста са занижени местните приходи за 
2006 г. Община Елена не е приела план за развитие и не е ясна стратегията за 
развитие. Предвидените пари за здравеопазване са доста малко. Не са 
предвидени средства за покриване на част от загубите на Общинската болница. 
Според мен би трябвало да се задели един резерв за помощи на социално 
слаби семейства, които са с неплатени здравни осигуровки. Явно, че пак ще се 
правят кръпки, а не нещо крупно. Бюджетът ще бъде променян, както 
администрацията реши и Общинският съвет ще трябва да взема решения, без 
някакво значение. Аз като представител на ДСБ не подкрепям бюджет 2006 г на 
Община Елена, не само в частта здравеопазване, а в целия му вид. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Благодаря на общинските съветници, 
които подкрепиха бюджета на Община Елена за 2006 година. 
 
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 откриване на процедура за приватизация на обособени части 
от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за откриване на процедура за приватизация на обособени части 
от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена 
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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 23.02.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за 
откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото 
на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като предлага: 

 - да отпадне т.1.3. от проекта за решение до обособяване на 
самостоятелни обекти. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2006 г. от 
16.00 часа предложението за откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена, 
като го подкрепят с 4 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 откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена с 
направеното  допълнение от Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: - да отпадне т.1.3. от проекта за решение до 
обособяване на самостоятелни обекти: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена с 
гласуваното допълнение: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 9/24.02.12.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на “Елена автоторанспорт” 
ЕООД, гр. Елена 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 

от Закон за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, ал. 2, т. 6 от 
Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 
 



                                                                                                   Мандат 2003 – 2007 г. 
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.02.2006 г. 
  

 16 

Р Е Ш И: 
 

1.  Открива процедура за приватизация на обособени части от 
имуществото на общинско търговско дружество “Елена автотранспорт” ЕООД, 
гр. Елена, а именно: 

1.1. Сграда за административни нужди /автогара/ ,гр. Златарица със 
застроена площ от 313 кв.м. и дворно място с площ от  1450 кв.м., 
съставляващо УПИ І, кв. 93 по плана на град Златарица при граници на имота: 
от всички страни – улици. 

1.2. Дворно място от 1500 кв.м., съставляващо УПИ ХІ, кв. 98 по плана на 
гр. Елена, заедно с построената в него недовършена административно – битова 
сграда със застроена площ от 170 кв.м., при граници на имота: от две страни 
улица и от две страни – “Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена. 
          2.   Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ 
на правното състояние , информационен меморандум и приватизационна 
оценка на горепосочените обекти чрез процедура на пряко договаряне съгласно 
изискванията на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, 
включително процесуално представителство.  

 
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  
10 мин. почивка. 

След почивката в залата присъстват 14 общински съветника. 
 
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 промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и даване на 
съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена – 
автотранспорт” ЕООД. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и даване на 
съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена – 
автотранспорт” ЕООД. 

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 23.02.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за 
промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и даване на съгласие за разпореждане 
с недвижим имот – собственост на „Елена – автотранспорт” ЕООД, като го 
подкрепя 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 в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и даване 
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на съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена – 
автотранспорт” ЕООД: 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 10/24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в списъка по чл. 3, ал. 2 от ЗПСК и даване на 
съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на 
“Елена автотранспорт” ЕООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК , чл. 
147, ал. 1 от ТЗ ,чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 11, ал. 1 от Наредба за реда за 
упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в 
търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД, АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
                                                            

Р Е Ш И: 
 

1. Изважда от списъка по чл. 3, ал. 2, изречение второ от ЗПСК, обект 
“Покрита колонада – запад” – самостоятелна част от автогара – гр. Елена 
обособена част от “Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена. 

2. Дава съгласие “Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена да извърши 
замяна на горепосочения обект с имот – частна собственост, представляващ 
сладкарница – обособена част от сградата на автогара – гр. Елена. 

3. Замяната да се извърши след изготвянето на пазарни оценки на 
имотите, които се одобряват с решение на Общински съвет – гр. Елена при 
условие, че “Елена автотранспорт” ЕООД няма да дължи доплащане за 
уравняване в цената на заменяемите имоти, ако имотът – частна собственост се 
окаже с по-висока стойност. 

4. Възлага на  управителя на “Елена автотранспорт” ЕООД изпълнението 
на процедурата по замяна на имотите и го упълномощава да сключи договора 
за замяна. 
 
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 даване на съгласие за разпореждане с недвижим имот – 
собственост на „Балкан” ЕООД. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за даване на съгласие за разпореждане с недвижим имот – 
собственост на „Балкан” ЕООД. 

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 23.02.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  даване 
на съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Балкан” ЕООД, 
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като предлага: точката да бъде отложена за разглеждане до приключване 
делото за обезщетение за недвижим имот от наследници на Момчил Шабанов и 
Йордан Панайотов. 

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 от Постоянната комисия по „Общинска собственост, 
земеделие и гори точката относно даване на съгласие за разпореждане с 
недвижим имот – собственост на „Балкан” ЕООД да бъде отложена за 
разглеждане до приключване делото за обезщетение за недвижим имот от 
наследници на Момчил Шабанов и Йордан Панайотов. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 11/24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за разпореждане с недвижим имот – 
собственост на „Балкан” ЕООД 

                  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 62 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: 
 
Отлага разглеждането на предложението за даване на съгласие за 

разпореждане с недвижим имот – собственост на „Балкан” ЕООД. 
 
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 намаляване на началната тръжна цена за продажба на имот 
– частна общинска собственост 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за намаляване на началната тръжна цена за продажба на имот 
– частна общинска собственост, като допълни, че общинските съветници си 
спомнят как се е стигнало до сумата 25 000 лв. 

Дадена бе 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 23.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за 
намаляване на началната тръжна цена за продажба на имот – частна общинска 
собственост, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за намаляване на началната тръжна цена за 
продажба на имот – частна общинска собственост: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 12/24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Намаляване на началната тръжна цена за продажба 
на имот – частна общинска собственост 

          

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 4 от НРПУРОИОЕ 
/отм./ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Намалява началната тръжна цена от 25 500.00 лв. на 14 500.00 лв. за 
продажба чрез търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост , 
актуван с АОС № 425/08.12.2004 г., а именно: Незастроен УПИ І-221 в кв. 12 по 
плана на с. Палици с площ от 8 500 кв.м. при граници на имота: от три страни 
улица и УПИ ІІ-23, поради неявяване на кандидат при първоначално обявената 
цена. 
 
ПО СЕДМА 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 – частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението 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 23.02.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  
продажба на имот – частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа 
„за” и 1 „въздържал се”. 
 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 продажба на имот – частна общинска собственост: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 13/24.02.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на имот  – частна общинска собственост 

       

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, 
ал. 1 от НРПУРОИКПКООЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на имот – частна общинска 
собственост, актуван с АОС № 448/03.02.2006 г., представляващ поземлен имот 
с № 041050 с площ от 5.790 дка, находящ се в землището на с. Мийковци при 
граници на имота: имоти с №№ 041043 – нива, 000653 – местен път, 000774 – 
полски път, 041061 – Др. селскост. територия, 000404 – Др. тер. Обсл. ГС, 
001057 - Др. тер. Обсл. ГС на Веско Петков Василев с  ЕГН ********** и пост. 
адрес: гр. Елена, ул. “П.Ю.Тодоров” № 36 на цена от 4 500.00 лв. /четири 
хиляди и петстотин лева/. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за продажба. 

 

ПО ОСМА 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 отпускане на парична помощ от бюджета на община Елена 
на стойност 1 000 лв. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за отпускане на парична помощ от бюджета на община Елена 
на стойност 1 000 лв. 

Дадена бе 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 23.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за 
отпускане на парична помощ от бюджета на община Елена на стойност 1 000 
лв., като го подкрепя с 3 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 отпускане на парична помощ от бюджета на 
община Елена на стойност 1 000 лв.: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14/24.02.2006 г. 
 
ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ от бюджета на Община 
Елена на стойност 1 000 лв. 
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На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Да се отпусне парична помощ от общинския бюджет в размер на 1 000 

лв. на семейството на Иван Димитров Петков живущ в гр.Елена, ул.”Иван 
Момчилов” № 97, вх.”А”, ет.1, с ЕГН **********, ЛК № ********* изд. на 
10.03.2000 г. от МВР – В.Търново, за възстановяване на щетите от пожара. 

2. Изпълнението на решението възлага на Кмета на общината. 
 

ПО ДЕВЕТА 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, като 
направи следните допълнения в проекта за решение: 

1. В т. 1 след текста “ със застроена площ 538 кв.м.” се добавя текста “с 
прилежащите сервизни и обслужващи помещения на приземния етаж”. 

2. В т. 2 след текста “на територията на община Елена” се добавя думата 
“само”. 

3. Създава се т. 3 със следното съдържание: “При неизползването на 
имота съгласно уговореното предназначение – само като съдебна палата, 
правото на собственост автоматично се възстановява на Община Елена, без тя 
да дължи обезщетение за направените подобрения в имота.”. 

4. Досегашната т. 3 става т. 4. 
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 23.02.2006 г. от 16.30  часа  предложението  за  
дарение на имот – частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за” 
и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2006 г. от 
16.00 часа предложението за дарение на имот – частна общинска собственост, 
като го подкрепят с 4 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 дарение на имот – частна общинска собственост с 
направеното допълнение от вносителя: 

В т. 1 след текста “ със застроена площ 538 кв.м.” се добавя текста “с 
прилежащите сервизни и обслужващи помещения на приземния етаж”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 



                                                                                                   Мандат 2003 – 2007 г. 
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.02.2006 г. 
  

 22 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за дарение на имот – частна общинска собственост с 
направеното допълнение от вносителя: 

В т. 2 след текста “на територията на община Елена” се добавя думата 
“само”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за дарение на имот – частна общинска собственост с 
направеното допълнение от вносителя: 

Създава се т. 3 със следното съдържание: “При неизползването на имота 
съгласно уговореното предназначение – само като съдебна палата, правото на 
собственост автоматично се възстановява на Община Елена, без тя да дължи 
обезщетение за направените подобрения в имота.”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за дарение на имот – частна общинска собственост с 
направеното допълнение от вносителя: 

Досегашната т. 3 става т. 4.: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за дарение на имот – частна общинска собственост с 
гласуваните  допълнения от вносителя: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Правя предложение за 
прегласуване предложението за дарение на имот – частна общинска 
собственост, като моля общинските съветници да подкрепят внесеното 
предложение. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание 
чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
подложи на повторно гласуване предложението за дарение на имот – частна 
общинска собственост: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 

следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 15/24.02.2006 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 Висшия съдебен съвет с адрес: гр.София, ул.”Съборна” № 9, 

№ от НДР 1220110830, Булстат 121513231 Ю имот – частна общинска 
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собственост по АОС № 35/22.07.1993 г., представляващ административна 
сграда на два етажа със застроена площ 538 кв.м., с прилежащите сервизни и 
обслужващи помещения на приземния етаж и три броя гаражни клетки с обща 
площ 77 кв.м., находяща се на ул.”Й.Й.Брадати” № 2 в гр.Елена, заедно със 
съответното право на строеж, построена в УПИ ІІ, кв.39 по плана на града, при 
граници на целия имот: от две страни улици, общински имот без помещение – 
салон с площ от 245 кв.м. и прилежащите му помещения на приземния етаж на 
сградата при граници на помещението: от три страни – двор. 

2. Имотът да се ползва за нуждите на съдебната власт на територията на 
Община Елена, само като съдебна палата. 

3. При неизползването на имота съгласно уговореното предназначение – 
само като съдебна палата, правото на собственост автоматично се възстановява 
на Община Елена, без тя да дължи обезщетение за направените подобрения в 
имота. 

4. Възлага на Кмета на Община Елена да сключи договора за дарение. 
 
ПО ДЕСЕТА 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 даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за 
финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – 
Стояновци”, при км 2+500”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за 
финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – 
Стояновци”, при км 2+500”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на 
становище на:  
Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
22.02.2006 г. от 17.00 часа предложението за даване съгласие на Общински 
съвет – Елена за кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – 
BС 2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване след 
наводнения” – за финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-
53015 „Дебели рът – Стояновци”, при км 2+500”, Като го подкрепя 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 даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за 
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финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – 
Стояновци”, при км 2+500”: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 

следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 16/24.02.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 
2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване 
след наводнения” – за финансиране на проект: „Укрепване 
Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – Стояновци”, при км 
2+500”. 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване пред Програма 
ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване 
след наводнения”, компонент „Възстановяване на транспортната 
инфраструктура” за финансиране на проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-
53015 „Дебели рът – Стояновци”, при км 2+500”. 

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

Симеон Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.50 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) 
 

 


