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П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

Днес 17.03.2006 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се 
проведе  заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на 
заседанието участие взеха  11 общински съветници от общо  17, като 
отсъстваха общинските съветници: Диана Иванова, инж. Дилян Млъзев,       
инж. Иван Маринов, д-р Даниела Лаловска, Красимир Николов 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 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за 
дневен ред : 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно промяна в  структурата на Общинска 
администрация. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Наредба за отдаване под наем на 

земите от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи 

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

Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-684.01 „Схема 
за възстановяване и благоустрояване след наводнения” за финансиране на 
проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и почистване на речните 
корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. Дрента и 
с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел засилване борбата с ерозията 
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по бреговете и възобновяване на екосистемите в района на двете реки и язовир 
“Йовковци””. 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на 

Общински съвет – Елена. 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна на Решение № 60 на Общински съвет – 
Елена от 2005 г. 

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

гласуване предложения проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 11,  “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 промяна в  структурата на Общинска 

администрация. 
      Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Наредба за отдаване под наем на 
земите от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи 

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

Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-684.01 „Схема 
за възстановяване и благоустрояване след наводнения” за финансиране на 
проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и почистване на речните 
корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. Дрента и 
с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел засилване борбата с ерозията 
по бреговете и възобновяване на екосистемите в района на двете реки и язовир 
“Йовковци””. 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на 

Общински съвет – Елена. 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна на Решение № 60 на Общински съвет – 
Елена от 2005 г. 

      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 промяна в  структурата на Общинска администрация. 

В 14.30 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 
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В залата присъстват 12 общински съветника. 
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 

предложението за промяна в  структурата на Общинска администрация. 
В 14.40 часа в залата влиза общинския съветник д-р Даниела Лаловска. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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 16.03.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за промяна в  структурата на Общинска 
администрация, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  

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

гласуване предложението за промяна в  структурата на Общинска 
администрация: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 17/ 17.03.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинска администрация 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Утвърждава следните промени в структурата на общинска 
администрация, считано от 01.01.2006 г. 

1.1. Закрива се длъжността зам. кмет на общината – (от 2 бройки остава 1) 
 
1.2. Разкриват се следните звена и длъжности: 

1.2.1.   в дирекция „ФБУС” (Финанси, бюджет, управление на 
собствеността): 

1.2.1.1.  Сектор „Местни данъци и такси” към дирекция ФБУС - 
“Контролни държавни и общински органи” – МДТ (на основание 
ПМС № 48 от 2005 г.) и писмо № ФО-19/28.03.2005 г. на МФ: - 5 
човека 

 А9 – началник сектор „Местни данъци и такси” 
 Б8 – старши данъчен инспектор; 
 Б8 – старши счетоводител “Приходи”; 
 В7 – младши специалист  - Касиер събирач на приходи – 2 бр. 

1.2.2. в дирекция „АОКЧР” (Административно обслужване, канцелария 
и човешки ресурси”): 

Б10 –  Младши експерт „Информационно обслужване и технологии”; 
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1.2.3. в дирекция “УТАБ” (Устройство на територията, архитектура и 
благоустройство (на основание ПМС № 145 от 2004 г.): 

Б7 – главен архитект; 
В5 – главен специалист УТАБ 

1.2.4. в дирекция „ХД” (Хуманитарни дейности) – с натуралните 
показатели на бюджета за 2006 година в изпълнение на Закона за 
борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

       Б10 – Младши експерт – секретар на МКБППМН 
 

1.3.  Трансформират се следните длъжности:  
1.3.1. в дирекция “АОКЧР” – (Административно обслужване, 

канцелария и човешки ресурси): 
Б8 – старши експерт АОН –                във В6 – старши специалист АОН  
Б10 – младши експерт Човешки ресурси         в Б7 – главен експерт ЧР 

      В7 – ст. специалист АОН – с. Каменари                        в Г1 - хигиенист 
1.3.2. в дирекция “ФБУС” – (Финанси, бюджет, управление на 

собствеността): 
В6 – старши специалист“Бюджет”           във В5 – главен специалист  
                                                                          “Бюджет” 
В7 – младши счетоводител                     във В6 – старши счетоводител 

1.3.3. в дофинансираните от общинския бюджет 4 бройки: 
      Б8 – старши счетоводител                    във В7 – младши счетоводител 
1.3.4. в дирекция “УТАБ”– (Устройство на територията, архитектура и 

благоустройство): 
Б7 – гл. инспектор ОСВ                     в Б 10 – младши инспектор ОСВ 
В7 – мл. специалист „УТАБ”              във В6 – старши специалист УТАБ 
в Други дейности по ЖС и ТР: 
В6 -  ст. специалист УТАБ                 във В7 – мл. специалист УТАБ 

1.3.5. В други дейности по културата: 
       Едната от длъжностите „Преподавател в ШИ” – във В5 -  гл. 
специалист „Културно-информационно обслужване и туризъм”. 

 
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 отдаване под наем на земите от 
общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане на Наредба за отдаване под наем на земите от 
общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

В 14.50 часа в залата влиза общинския съветник Красимир Николов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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 
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заседание проведено на 16.03.2006 г. от 16.30  часа  предложението за  
приемане на Наредба за отдаване под наем на земите от общинския поземлен 
фонд и земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на: 
инж.Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 16.03.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за приемане на Наредба за отдаване под наем на 
земите от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, като го подкрепя с 4 гласа 
„за” и 1 „против”. 

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 приемане на Наредба за отдаване под наем на 
земите от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 18/17.03.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отдаване под наем на земите 
от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи 

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Наредба за отдаване под наем на земите от общинския 

поземлен фонд и земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи 

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 даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-684.01 „Схема 
за възстановяване и благоустрояване след наводнения” за финансиране на 
проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и почистване на речните 
корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. Дрента и 
с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел засилване борбата с ерозията 
по бреговете и възобновяване на екосистемите в района на двете реки и язовир 
“Йовковци””. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-684.01 „Схема 
за възстановяване и благоустрояване след наводнения” за финансиране на 
проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и почистване на речните 
корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. Дрента и 
с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел засилване борбата с ерозията 
по бреговете и възобновяване на екосистемите в района на двете реки и язовир 
“Йовковци””. 

Председателя на Общински 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 на 
16.03.2006 г. от 17.00 часа предложението за даване съгласие на Общински 
съвет – Елена, за Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 
2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” 
за финансиране на проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и 
почистване на речните корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - 
в района на с. Дрента и с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел 
засилване борбата с ерозията по бреговете и възобновяване на екосистемите в 
района на двете реки и язовир “Йовковци”, 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 по програма ФАР BG 2005/017-684.01 „Схема 
за възстановяване и благоустрояване след наводнения” за финансиране на 
проект: “Възстановяване и укрепване на бреговете и почистване на речните 
корита от растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. Дрента и 
с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел засилване борбата с ерозията 
по бреговете и възобновяване на екосистемите в района на двете реки и язовир 
“Йовковци”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 19/17.03.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-
684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване след 
наводнения” за финансиране на проект: “Възстановяване и 
укрепване на бреговете и почистване на речните корита от 
растителност и наноси - на река “Веселина” - в района на с. 
Дрента и с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с цел 
засилване борбата с ерозията по бреговете и възобновяване на 
екосистемите в района на двете реки и язовир “Йовковци” 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване по програма 
ФАР BG 2005/017-684.01 “Схема за възстановяване и благоустрояване след 
наводнения”, за финансиране на проект: “Възстановяване и укрепване на 
бреговете и почистване на речните корита от растителност и наноси - на река 
“Веселина” - в района на с. Дрента и с. Тодювци, и река “Еленска” в гр. Елена, с 
цел засилване борбата с ерозията по бреговете и възобновяване на 
екосистемите в района на двете реки и язовир “Йовковци”. 

 
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Стефан Няголов – кмет на с. Беброво: Предлагам през тази година да се 
помисли за почистването на Бебровската река, която миналата година бе 
почистена много добре, с изключение на една част от 500 м.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов –  кмет на общината: Аз благодаря за това предложение   на 
г-н Няголов, ще помислим върху него, но нека не се отклоняваме от внесените 
за разглеждане предложения. 
 
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 на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на Общински 
съвет – Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на Общински 
съвет – Елена, като уточни, че Решение № 1/31.01.2006 г. на Общински съвет – 
Елена, не се изменя, а се допълва с това предложение. Нещата имат формален 
характер и за да не се спъва процедурата по събирането на местните данъци и 
такси предлага общинските съветници да приемат направеното предложение за 
допълнение към Решение № 1/31.01.2006 г. на Общински съвет – Елена. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на 
становище на:  
Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 16.03.2006 г. от 17.00 часа предложението за 
промяна на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на Общински съвет – Елена, като 
го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински 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 на 
16.03.2006 г. от 17.00 часа предложението за промяна на Решение № 1,т.2 от 
31.01.2006 г. на Общински съвет – Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
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д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Споделям мнението на Кмета на общината и на 
Председателя на Общинския съвет, че Решение №1/31.01.2006г. на Общински 
съвет – Елена е законосъобразно и не е трябвало Областната управителка да 
издава Заповед за неговото спиране. За първи път Общински съвет – Елена има 
спряно решение. Тук прозира желанието на Областната управителка да се 
бърка в работата на общините. Ще гласувам против, защото смятам, че 
приетото решение на Общинския съвет е законосъобразно. 

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

гласуване предложението за промяна на Решение № 1,т.2 от 31.01.2006 г. на 
Общински съвет – Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 20/17.03.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1, т.2 от 31.01.2006 г. на 
Общински съвет - Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Точка 2 от Решение № 1 от 31.01.2006 г. на Общински съвет – Елена се 

променя и придобива следния вид: 
Размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основание чл.67, 

ал.2 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в община Елена – 
пропорционално върху основа, определена от Общински съвет, съгласно 
Приложение № 2, със следните мотиви: 

Измерването на количеството генерирани битови отпадъци е 
невъзможно, тъй като задължените лица не разполагат с индивидуални съдове. 

Реално не може да се определи честотата на обслужването на всеки 
имот, тъй като количеството на генерираните отпадъци през отделните периоди 
на годината са различни. 

Въведената система за събиране на битовите отпадъци на територията на 
Общината е с колективни съдове ( контейнери и кофи), които се обслужват от 
фирма „Титан Клинър” – ЕООД след проведена обществена поръчка за срок от 3 
години. Тези параметри са залегнали в условията на проведената процедура. 

 
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 промяна на Решение № 60 на Общински съвет – Елена от 
2005 г. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Решение № 60 на Общински съвет – Елена от 
2005 г. 

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 16.03.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за промяна на Решение № 60 на Общински съвет – 
Елена от 2005 г., 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 на Решение № 60 на Общински съвет – 
Елена от 2005 г. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 21/17.03.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 60 на Общински съвет – Елена 
от 2005 г. 

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

 
Р Е Ш И: 

 
Общински съвет – Елена да промени т.2 от Решение № 60 от 28.10.2005 

г., както следва: 
т.2 да придобие следното съдържание: 
„За функционирането му, възлага на кмета на общината да осигури една 

щатна бройка в Други дейности по културата – Главен специалист „Културно – 
информационно обслужване и туризъм”. 

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

Симеон Кънчев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.20 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) 


