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П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 
 

Днес 11.05.2006 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 инж. Иван Маринов. 
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, ученици от СОУ”Иван Момчилов” гр.Елена и 
граждани.   

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев приветства с добре 
дошли учениците от СОУ ”Иван Момчилов”. 

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 приемане на общински план за подобряване 
качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за 
периода 2006 – 2009 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на общинска програма за борба с 

ехинококозата при хората и животните в община Елена 
      Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна на Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински 
дълг. 

      Вн.: Кмета на общината 
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4. Предложение относно прехвърляне на част от резервния бюджетен 
кредит от държавни за местни дейности. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно предоставяне на помещения на Министерство на 

правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново. 
      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 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложения проекта за дневен ред: 
“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 приемане на общински план за подобряване 

качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за 
периода 2006 – 2009 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на общинска програма за борба с 

ехинококозата при хората и животните в община Елена 
      Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна на Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински 
дълг. 

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

кредит от държавни за местни дейности. 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново. 

      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 на общински план за подобряване качеството на 
живот на хората с ментални увреждания в община Елена за периода 2006 – 
2009 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане на общински план за подобряване качеството на 
живот на хората с ментални увреждания в община Елена за периода 2006 – 
2009 г. 

В 14.30 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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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 09.05.2006 г. от 
16.30 часа предложението за приемане на общински план за подобряване 
качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за 
периода 2006 – 2009 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Йордан Василев – общински съветник: Според мен предложението за приемане 
на общински план за подобряване качеството на живот на хората с ментални 
увреждания в община Елена за периода 2006 – 2009 г трябваше да бъде 
разгледано и от Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”, тъй като част от документите засягат образованието. Имам 
един въпрос на стр.6 Цел: Създаване на възможности за постепенно 
интегриране в общността на лицата пребиваващи в специализираните 
институции за хора с умствени и психични увреждания” – Само за деца ли се 
отнася? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде 
думата на: 
г-н Сашо Топалов –  кмет на общината: Общината трябва да търси възможности 
за изграждане на такива защитени жилища за деца над 18 годишна възраст. 
Записа предвижда изграждане на защитени жилища за младежи, които не могат 
да бъдат настанени в други специализирани домове. Директорката и 
възпитателите на дома в с.Илаков рът срещат големи затруднения за 
настаняването на 12 деца над 18 годишна възраст в други специализирани 
домове. Недопустимо е разнополови младежи над 18 годишна възраст да 
съжителстват заедно в едно помещение. 
г-н Симеон Кънчев – Председател на ОбС: Г-н Василев в чл.12, т.10 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е записано: 
„Председателят на съвета: разпределя работните материали по дейността на 
Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им”. В 
случая не смятам, че внесеното предложение за приемане на общински план за 
подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания в община 
Елена за периода 2006 – 2009 г., касае образованието и не съм го резолирал за 
разглеждане от Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”. Не смятам, че по такъв начин съм ощетил членовете на 
Постоянната комисия.  

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за приемане на общински план за подобряване 
качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за 
периода 2006 – 2009 г.: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 35/ 11.05.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за подобряване 
качеството на живот на хората с ментални увреждания в Община 
Елена за периода 2006 – 2009 година 
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Общински план за подобряване качеството на живот на хората с 
ментални увреждания в Община Елена за периода 2006 – 2009 година 

 
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 общинска програма за борба с ехинококозата 
при хората и животните в община Елена 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за приемане на общинска програма за борба с ехинококозата 
при хората и животните в 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 09.05.2006 г. от 
16.30 часа предложението за приемане на общинска програма за борба с 
ехинококозата при хората и животните в община Елена, като го подкрепя с 4 
гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за приемане на общинска програма за борба с 
ехинококозата при хората и животните в община Елена: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 36/11.05.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за борба с 
ехинококозата при хората и животните в Община Елена 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Приема „Общинска програма за борба с ехинококозата при хората и 
животните” в Община Елена за периода 2006 – 2008 година. 

2. Възлага изпълнението на Програмата на Кмета на Община Елена. 
 
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 промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, като поясни, 
че допълнението на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и поемането на общински дълг се налага във връзка с 
проведения първи етап на сертификационния одит на Интегрираната система за 
управление на качеството и 8 зона за подобряване от доклада. 

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 09.05.2006 г. от 
16.00 часа  предложението за промяна на Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински 
дълг, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

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 09.05.2006 г. от 16.00 часа предложението за 
промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и поемането на общински дълг, като го подкрепя с 4 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за промяна на Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински 
дълг: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  2. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 37/09.05.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и поемането 
на общински дълг 
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На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, както следва: 

1.1. В чл.2 се създава нова „ алинея 4 С общинския бюджет се осигуряват 
средства за поддържане и одитиране на Интегрираната система за управление.” 

1.2. В параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби се добавя 
текста „ и с Решение №37 от 11.05.2006 г.” 
 
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 прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от 
държавни за местни дейности. 

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

Председателя на 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 09.05.2006 г. от 16.00 часа предложението за 
прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит от държавни за местни 
дейности, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище 
на:  

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за прехвърляне на част от резервния бюджетен 
кредит от държавни за местни дейности: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 38/09.05.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Прехвърляне на част от резервния бюджетен кредит 
от държавни за местни дейности 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

Приема 14 400 лв. от резервния бюджетен кредит за държавни дейности, 
да се прехвърли, като бюджетен кредит за местна дейност Общинска 
администрация, за параграф 52-00 Придобиване на ДМА за закупуване на Лада 
„Нива”. 

 
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 предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов преди да запознае присъстващите с 
предложението за предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново, 
поднесе своите извинения и помоли третия абзац от мотивировката на 
предложението да  отпадне и в основанието чл.7, ал.3 от НРПУРОИКПКООЕ, да 
се чете чл.10, ал.3 от НРПУРОИКПКООЕ.  

Кмета на общината г-н Сашо Топалов зачете предложението за 
предоставяне на помещения на Министерство на правосъдието за нуждите на 
Областна пробационна служба – гр.В.Търново и направи следните промени и 
допълнения в проекта за решение: 

1. Създава нова т.1 със следния текст: Отменя Решение № 36 от 
30.06.2005 г. 

2. Съществуващия първи абзац от проекта за решение да стане  т.2 и 
преди текста „ актуван с АОС № 446/31.01.2006 г. да се добави: находящ се на 
ул. „Стоян Михайловски” № 21” 

3. Съществуващия втори абзац става т.3. 
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 09.05.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 
предоставяне на помещения на Министерство на правосъдието за нуждите на 
Областна пробационна служба – гр.В.Търново, като предлага следните промени 
и допълнения: 

1. Създава нова т.1 със следния текст: Отменя Решение № 36 от 
30.06.2005 г. 

2. Съществуващия първи абзац от проекта за решение да стане  т.2 и 
преди текста „ актуван с АОС № 446/31.01.2006 г. да се добави: находящ се на 
ул. „Стоян Михайловски” № 21” 

3. Съществуващия втори абзац става т.3. 
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 

 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново с 
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направеното допълнение от вносителя, подкрепено от членовете на 
Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 

1. Създава нова т.1 със следния текст: Отменя Решение № 36 от 
30.06.2005 г. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново с 
направеното допълнение от вносителя, подкрепено от членовете на 
Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 

2. Съществуващия първи абзац от проекта за решение да стане  т.2 и 
преди текста „ актуван с АОС № 446/31.01.2006 г. да се добави: находящ се на 
ул. „Стоян Михайловски” № 21” 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново с 
направеното допълнение от вносителя, подкрепено от членовете на 
Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 

3. Съществуващия втори абзац става т.3. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр.В.Търново с 
гласуваните допълнения от вносителя, подкрепени от членовете на 
Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 39/09.05.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещения на Министерство на 
правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – гр. 
В.Търново 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.10, ал.3 от НРПУРОИКПКООЕ, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя Решение № 36/30.06.2005 г. 
2. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на 

Министерство на правосъдието за нуждите на Областна пробационна служба – 
гр. В.Търново следните части от недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се на ул.”Стоян Михайловски” № 21, актуван с АОС № 
446/31.01.2006 г., представляващи две съседни помещения с обща площ от 30 
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кв.м. на втори етаж в югозападната част на сграда, построена в имот пл. № 
386, кв. 70 по плана на гр.Елена, при граници на помещенията: помещение, 
коридор, помещение, външни стени на сградата. 

3. Възлага на Кмета на общината да сключи договора за безвъзмездно 
ползване. 

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

Симеон Кънчев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.50 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) 


