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П Р О Т О К О Л 
 

№ 7 
 

Днес 02.06.2006 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  16 общински съветници от общо  17, като отсъства общинския съветник:  инж. 
Дилян Млъзев. 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, инж.Димитрина Иванова– директор „УТАБ”, г-жа Мария 
Симеонова мл.експерт „ЧР”, Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици 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 16 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 даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 
„Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с 
него инфраструктура”. 

      Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 16,  “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 даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 
„Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с 
него инфраструктура”. 

      Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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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 2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния 
туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура”. 

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 2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния 
туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура”. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 01.06.2006 г. от 16.30 
часа предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на община Елена по програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 
„Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с 
него инфраструктура”, като го подкрепя 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 даване съгласие на Общински съвет – Елена, за Кандидатстване на 
община Елена по програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на 
регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура”: 
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 42/02.06.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
Кандидатстване на Община Елена по програма ФАР BG 2005/017-
353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез 
подобрение на свързаната с него инфраструктура” 

 
  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 

2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез 
подобрение на свързаната с него инфраструктура”, за финансиране на проект: 
“Ремонт на Път ІV-53022 „Давери – Каменари – Бойковци” – участъци от км 3+892 до 
км 7+930 и от км 8+650 до км 11+580.  

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев отправи покана към 

всички общински съветници и граждани да участват на празника „Балканът пее и 
разказва” – 10 юни 2006 г., на който Община Елена е домакин. 
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Поради изчерпване на дневния ред 7-то заседание на Общински съвет – Елена 
бе закрито в 14.50 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на общината за сведение. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Станислава Кабакова) 
 
 

 
 

 


