
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/25-57 web: obs.elena.bg
 
 

П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 0  
 

Днес 01.09.2006 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на Общински съвет – Елена. В работата на заседанието участие взеха 14 
общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: Кремена 
Славчева, инж. Дилян Млъзев и инж. Иван Маринов. От Общинска администрация 
участие взеха: заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 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, Георги Първанов– кметски наместник с. Дрента, Иван Атанасов – кметски 
наместник с.Лазарци, Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия 
Йорданова – кметски наместник с.Чакали 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 14 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно разпределение на допълнителна субсидия за 
капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. – разпределение на допълнителна 
субсидия и вътрешни компенсирани промени към 31.08.2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни 

заплати от 01.07.2006г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие 
с ПМС № 168 от 07.07.2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по 

плана на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена 
и преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно 
застрояване”.  

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно вземане на решение за именуване на Дома за деца и 

младежи с умствена изостаналост – с.Илаков рът. 
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 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения проект за дневен ред: 

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно разпределение на допълнителна субсидия за 
капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. – разпределение на допълнителна 
субсидия и вътрешни компенсирани промени към 31.08.2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни 

заплати от 01.07.2006г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие 
с ПМС № 168 от 07.07.2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по 

плана на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена 
и преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно 
застрояване”.  

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно вземане на решение за именуване на Дома за деца и 

младежи с умствена изостаналост – с.Илаков рът. 
Вн.:Кмета на общината 

 
По първа точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на 
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. 
– разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
31.08.2006 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в 
залата с предложението за разпределение на допълнителна субсидия за капиталови 
разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Елена за 2006 г. – разпределение на допълнителна субсидия и 
вътрешни компенсирани промени към 31.08.2006 г. 
Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 31.08.2006 г. от 16.30 часа предложението за разпределение на 
допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен  
списък за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
31.08.2006 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

В 14.30 в залата влиза общински съветник инж.Иван Маринов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински я съвет даде думата за изказване становище на: 
Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по “Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунална дейност”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 31.08.2006 г. от 16.30 
часа предложението за разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи 
и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по Поименен  списък за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Елена за 2006 г. – разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни 
компенсирани промени към 31.08.2006 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за разпределение на 
допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен 
списък за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
31.08.2006 г.: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
7 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ”ЗА” 
8 ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА ”ЗА” 
9 СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
10 КРЕМЕНА МАТЕЕВА СЛАВЧЕВА Отсъства 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ Отсъства 
13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА ”ПРОТИВ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 57/ 01.09.2006 г. 
 

ОТНОСНО: Разпределение на допълнителна субсидия за капиталови 
разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък  за 
финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2006 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани 
промени към 31.08.2006г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на РБ за 2006 г. и писмо № ФО – 45 от 25.08.2006г. Министерство на 
Финансите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема разпределение на допълнителна субсидия на основание приложение 

№11 § 56 ЗДБ; вътрешните компенсирани промени  между разходните параграфи, 
функции и обекти в Поименен списък  за финансиране на капиталовите разходи на 
община Елена за 2006 г. – разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни 
компенсирани промени към 31.08.2006г, на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДБРБ за 2006 г. 
и промени в собствените средства и СФИДА,  съгласно Приложение № 1 и както 
следва: 

 
Било на 30.08.2006 г.: Става на 31.08.2006 г.: 
Общо: 832 300 лв.  общо: 1 436 688 лв.  
в т.ч. :  в т.ч.:  
ЦСКР 717 500 ЦСКР 934 450 
СФИДА 164 800 СФИДА 90 555 
СБС 0 СБС 14 400 
ФАР 0 ФАР 121 824 
ПУДООС 0 ПУДООС 176 359 
Други 0 други 99 100 
 

По втора точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2006г. и 
утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС № 168 от 
07.07.2006 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в 
залата с предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 
01.07.2006г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС № 
168 от 07.07.2006 г. 

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 31.08.2006 г. от 16.30 часа предложението за определяне на 
средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2006г. и утвърждаване на 
средствата за работна заплата в съответствие с ПМС № 168 от 07.07.2006 г., като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 
01.07.2006г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС № 
168 от 07.07.2006 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 
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РЕШЕНИЕ №  58/ 01.09.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на средните месечни брутни работни заплати от 
01.07.2006 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 
съответствие с ПМС №168 от  07.07.2006 г. 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал.  2, 3 и 5 от ПМС № 168 от 

2006 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ :  
 

1.Определя основните месечни  заплати на кмета на общината и кметовете на 
кметства  считано от 1 юли 2006 г. както следва: 
 

Основна месечна РЗ /лв./ № Кмет 
До 30.06.2006 От 01.07.2006 

Граници “от–до” 
от 01.07.06 г. 

1. Кмет на община 970 1038 631-1043 
2. Кмет на кметство с.Беброво 347 364 285-636 
3. Кмет на кметство с.Майско 382 400 285-636 
4. Кмет на кметство 

с.Константин 
382 400 285-636 

5. Кмет на кметство с.Каменари 315 330 285-636 
 

2.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице от персонала за 
държавна дейност дофинансирана с общински приходи – общинска администрация, за 
приетата допълнителна численост, считано от 01.07.2006 г. 
 

Численост /бр/ Ср.мес.брутна РЗ № Функция, дейност 
до 30.06. 

2006 
от 

01.07.06 
до 

30.06.06 
от 

01.07.06 

С-ва за 
РЗ  

01.07.до 
31.12.06 

1. Държ.дейност,  
дофинанс. с общински 
приходи Общинска 
администрация 

4 4 379,80 402,59 9662

 
3.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице за работещите в 

местните дейности, считано от 01.07.2006 г. и утвърждава средствата за работна 
заплата както следва: 
 

Численост /бр/ Средна месечна 
брутна РЗ /лв/ 

№ Дейност общинска 
отговорност 

до 30 
юни 
2006 

от 
01.07.06 

до 30.06. 
2006 г. 

От 
01.07.06 

С-ва за 
РЗ от 

01.07.до 
31.12.06 

1. Д С П 13 13 235,00 248.04 19347
2. ЖС, БКС, ООС-Др.дей- 

 ности  по ЖС и РР 
8 8 270,92 287,18 13785
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3. КУЛТУРА 6 6 271,80 288,11 10372
3.1. Библиотека 3 3 274,12 290,57 5230
3.3. Д Д К 3 3 269,50 285,67 5142
 

4.Определя средната месечна брутна  заплата на едно лице от персонала по 
дейности и заведения, в рамките на определените от Министерство на финансите и 
отраслевите министерства и диференцирани за общината средни месечни брутни 
работни заплати от 01.07.2006 г. и утвърждава средствата за работна заплата както 
следва: 
 

Численост /бр/ Средна месечна 
брутна РЗ /лв/ 

№ Функция, дейност, 
бюджетно звено 

до 30.06. 
2006 г. 

от 
01.07.06 

до 30.06. 
2006 г. 

От 
01.07.06 

С-ва за 
РЗ от 

01.07.до 
31.12.06 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

188,0
138,0
50,0

185,0
135,0
50,0

317,55
352,91
219,94

336,60 
377,01 
227,48 

373626
х
х

1.1. Общообразоват.уч. 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

120,5
98,5
22,0

117,5
95,5
22,0

325,96
353,08
204,57

346,21 
377,86 
208,86 

244081 
х
х

1.1.1 СОУ гр.Елена 
в.т.педагогически 
непедагогически 

54,4
44,9
9,5

52,4
42,9
9,5

323,74
348,80
205,32

343.34 
373.92 
205.26 

107946
х
х

1.1.2 Начално училище 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

17,3
13,3
4,0

17,3
13,3
4,0

340,64
378,95
213,25

357.34 
398.27 
221.25 

37092
х
х

1.1.3 ОУ с.Майско 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

17,8
14,8
3,0

17,8
14,8
3,0

320,11
346,62
189,33

338.93 
367,91 
196,00 

36198
х
х

1.1.4 ОУ с.Константин 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

18,0
15,0
3,0

17.0
14.0
3,0

347,89
375,87
208,00

375,71 
410,00 
215,67 

38323
х
х

1.1.5 ОУ с.Беброво 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

13,0
10,5
2,5

13,0
10.5
2,5

293,38
315,14
202,00

314,38 
339.24 
210,00 

24522
х
х

2. Професионални пара- 
лелки СОУ 
В т.ч.педагогически 
непедагогически 

15,0

11,0
4,0

15,0

11,0
4,0

296,63

331,55
200,61

314,39 
 

351.44 
212,50 

28295

х
х

3. ППП 6 г. ОУ Майско 
В т.ч.педагогически 

1,0
1,0

1,0
1,0

270,00
270,00

286,20 
286,20 

1717
1717

4. ППП 6 г. ОУ 
Константин 
В т.ч.педагогически 

1,0
1,0

1,0
1,0

380,00
380,00

385,00 
385,00 

2310
2310

5. Общежитие 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

4,0
3,0
1,0

4,0
3,0
1,0

320,00
360,00
200,00

337,70 
381,60 
206,00 

8105
х
х

6. Други д-ти за децата 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

2,5
2,5

-

2,5
2,5

-

298,40
298,40

Х

316,30 
316,30 

Х 

4745
х
х
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7. Др.д-ти по образов. 
в т.ч.непедагогич. 

6,0
6,0

6,0
6,0

313,83
313,83

331,67 
331,67 

11940
Х

8. Ц Д Г 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

38,0
21,0
17,0

38,0
21,0
17,0

300,32
371,48
212,48

317,69 
397,10 
219,60 

72433
х
х

8.1. ЦДГ “Радост” 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

19,5
11,0
8,5

19,5
11,0
8,5

308,23
378,36
217,46

325,20 
402.36 
225,35 

38049
х
х

8.2. ЦДГ с.Майско 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

285,34
369,50
201,18

300,09 
392,50 
207,68 

7202
х
х

8.3. ЦДГ с.Константин 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

4,0
2,0
2,0

4,0
2,0
2,0

296,59
371,50
221,68

311.34 
395,00 
227,68 

7472
х
х

8.4. ЦДГ с.Беброво 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

3,5
2,0
1,5

3,5
2,0
1,5

296,01
366,00
202,68

311,72 
389,00 
208,68 

6546
х
х

8.5. ЦДГ с.Палици 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

7,0
4,0
3,0

7,0
4,0
3,0

291,15
356,25
204,34

313.43 
390,00 
211,35 

13164
х
х

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
В т.ч. държ.дейности 
Д.д.дофинансирана 

15,5
15,0
0,5

15,5
15,0
0,5

252,24
252,24
225,57

267,37 
267,37 
239,10 

24780
24063

717
2.1. Детска ясла–държ.д. 11,0 11,0 252,24 267,37 17646
2.2. Детска ясла-държ.д. с 

общинско дофинанс. 
0,5 0,5 225,57 239,10 717

2.3. Д Д З – държ.д. 4,0 4,0 252,24 267,37 6417
3. СОЦ.ОСИГУРЯВАН

Е И ГРИЖИ 
34,0 34,0 233,49 247,50 50490

3.1. ДДМУИ с.Ил.рът 34,0 34,0 233,49 247,50 50490
4. КУЛТУРА 6,0 6,0 250,13 265,14 9545
4.1. Музей 6,0 6,0 250,13 265,14 9545
5. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ 
х х х х х

5.1 Общинска 
администрация 

62 62 385,94 409,08 152183

5.2. Контролни държавни и 
общински органи 

4 4 336,88 357,08 85570

 
5.Упълномощава кмета на общината със заповед да промени средните месечни 

брутни заплати по дейности и заведения, в рамките на изменение на средните брутни 
работни заплати, диференцирани от отраслевите министерства направени  преди края 
на 2006 г. 
 

По трета точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр. Елена, попадаща в 
УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и преотреждане на целия имот, 
пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”.  
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Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр. 
Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и 
преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”.  

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, комунална дейност”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 31.08.2006 г. от 16.30 
часа предложението за промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана 
на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и 
преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване” 
и предлага да се отложи разглеждането на предложението за провеждане на 
обществено обсъждане по чл.9, ал.3 от ЗУТ, след което предложението да бъде внесено 
за разглеждане от Общинския съвет. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
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 31.08.2006 г. от 16.00 часа  предложението за 
промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр. Елена, попадаща в 
УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и преотреждане на целия имот, 
пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване и предлага да се отложи 
разглеждането на предложението за провеждане на обществено обсъждане по чл.9, ал.3 
от ЗУТ, след което предложението да бъде внесено за разглеждане от Общинския 
съвет. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението от ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и 
водите, благоустрояване, комунални дейности” и ПК „Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” за отлагане 
предложението за промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр. 
Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и 
преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 59/ 01.09.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана 
на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. 
Елена и преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно 
жилищно застрояване”.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
РЕШИ :  

Отлага разглеждането на предложението за промяна предназначението на 
част от имот, пл. № 88 по плана на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За 
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озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и преотреждане на целия имот, пл. № 
88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”. 

 
По четвърта точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
вземане на решение за именуване на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост – 
с.Илаков рът. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за вземане на решение за именуване на Дома за деца и младежи с 
умствена изостаналост – с.Илаков рът. 

Председателя на Общински съвет даде 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 
31.08.2006 г. от 16.0 0 часа предложението за вземане на решение за именуване на Дома 
за деца и младежи с умствена изостаналост – с.Илаков рът, като го подкрепя с 4 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за вземане на решение за именуване на Дома за деца и младежи с 
умствена изостаналост – с.Илаков рът: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 60/ 01.09.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за именуване на Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост – с.Илаков рът 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
РЕШИ :  

 
1. Именува Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с.Илаков рът 

„Надежда”. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 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)  
 


