
 

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 Р О Т О К О Л  

 

№ 1 3  
 

Днес 30.11.2006 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: Кремена 

Славчева и инж. Дилян Млъзев. От Общинска администрация участие взеха: кмета на 

общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа 

Валентина Мирчева – секретар на общината, 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, 

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 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 даване съгласие от Общински съвет – Елена за 

създаване на лечебно заведение  „Хоспис – Елена”. 

Вн.: Председател на ОбС  

2. Предложение относно утвърждаване на състав на Наблюдателна комисия.  

Вн.: Председател на ОбС 

3. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, условия, 

документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване на начална конкурсна цена, конкурсни 

условия и конкурсна документация за отдаване под наем на част от имот – частна 

общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща 

се в гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно отдаване под наем на помещение находящо се в 

гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за покупка на имот ДПФ – 

МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”. 

Вн.: Кмета на общината 
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8. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия. 

Вн.: Кмета на общината 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 

присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.9 в проекта за  дневен ред да 

се добави предложението за  отпускане на парична помощ от бюджета на община Елена 

и като т.10 в проекта за решение да се добави предложението за разпределение на 

допълнително получени средства от Централния бюджет, за дейности държавна 

отговорност.  

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, 

като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за отпускане на парична 

помощ от бюджета на община Елена: 

“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.10 в проекта за дневен ред да се добави предложението за разпределение на 

допълнително получени средства от Централния бюджет, за дейности държавна 

отговорност: 

“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения проекта за дневен ред с гласуваните т.9 и т.10: 

“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 даване съгласие от Общински съвет – Елена за 

създаване на лечебно заведение  „Хоспис – Елена”. 

Вн.: Председател на ОбС  

2. Предложение относно утвърждаване на състав на Наблюдателна комисия.  

Вн.: Председател на ОбС 

3. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, условия, 

документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване на начална конкурсна цена, конкурсни 

условия и конкурсна документация за отдаване под наем на част от имот – частна 

общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща 

се в гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно отдаване под наем на помещение находящо се в 

гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за покупка на имот ДПФ – 

МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”. 

Вн.: Кмета на общината 
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8. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия. 

Вн.: Кмета на общината 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за даване съгласие от Общински съвет – Елена за създаване на лечебно 

заведение  „Хоспис – Елена”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 

Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 

икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 28.11.2006 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие от 

Общински съвет – Елена за създаване на лечебно заведение  „Хоспис – Елена”, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

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

Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 

дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2006 г. от 16.30 часа предложението за 

даване съгласие от Общински съвет – Елена за създаване на лечебно заведение „Хоспис 

– Елена”, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

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 даване съгласие от 

Общински съвет – Елена за създаване на лечебно заведение „Хоспис – Елена”: 

 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 72 / 30.11.2006г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена за създаване на 

лечебно заведение – „Хоспис – Елена” 

 

На основание  чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА , чл. 113 от ТЗ  и чл.7, ал.1 от 

НРУПСОЕКТД, Общински съвет Елена  

 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие “МБАЛ д-р Димитър Моллов –Елена” ЕООД  със седалище и 

адрес  на управление гр.Елена ул.”Хаджи Юрдан Брадата” № 69 , регистрирано по 

ф.дело № 1538/ 2000 г. на ВТОС, капиталът на което дружество е 100 % общинска 

собственост ,  да  създаде  на територията на общината  лечебно заведение -   хоспис  по 

смисъла на чл.28 във връзка с чл. 2 от  ЗЛЗ-  лечебно заведение, в което медицински и  

други специалисти  осъществяват продължително медицинско  наблюдение, 

поддържащо  лечение, предписано от лекар и специфични грижи  по домовете на лица с 

хронични  инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.  

2. Дава съгласие хосписът да бъде регистриран като еднолично дружество с 

ограничена отговорност - ЕООД с наименование “Хоспис –Елена”      

3. Седалището и адресът на управление на дружеството да бъде гр.Елена, ул. 

“Хаджи Юрдан Брадата” № 69  

4.Дружеството да се регистрира със следния предмет на дейност:  осъществяване 

от медицински и други специалисти  на  продължително медицинско  наблюдение, 

поддържащо  лечение, предписано от лекар и специфични грижи  по домовете на лица с 

хронични  инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми, както и  

извършване на  търговски сделки само  за нуждите на осъществяваните медицински 

дейности и за обслужване на пациентите. 

5. Капиталът  на дружеството да бъде 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 

лева всеки от тях. Едноличен собственик на капитала на  хосписа   да бъде “МБАЛ д-р 

Димитър Моллов –Елена” ЕООД, гр.Елена. 

6. Управител на дружеството на бъде Райна Георгиева Бакалова от гр.Елена, 

ул.”Велчова завера” № 4 с ЕГН **********, която притежава медицинско образование.  

7. Дава съгласие управителят на “МБАЛ д-р Димитър Моллов –Елена” ЕООД- д-

р Иван Димитров Иванов  да  предприеме необходимите законни действия за  

учредяване на дружеството и вписването му в търговския регистър на ВТОС. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за утвърждаване на състав на Наблюдателна комисия. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 

Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 

утвърждаване на състав на Наблюдателна комисия, като го подкрепя с 3 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 утвърждаване на състав на Наблюдателна комисия: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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РЕШЕНИЕ № 73 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на състав на НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА, в изпълнение на чл. 94 от Закона за 

изпълнение на наказанията, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Утвърждава състав на НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ, както следва: 

1.1. Председател: Лазар Николов Костов – зам. председател на ОбС – Елена; 

1.2. Зам. председател - инж. Георги Благоев Аргиров – Председател на ПК по 

„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция; 

1.3. секретар –  Ивона Йорданова Кънчева- Савова -  секретар „МКБППМН” 

1.4. членове: 1. Даниела Стефанова Петкова - пробационен инспектор 

1.5.                 2. Зехра Халилова Салиева – общински съветник  

1.6.                 3. Здравко Петров Златев - ст.експерт „ЗСРДМ” 

1.7.                 4. Кремена Матеева Славчева – общински съветник; 

 

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 

утвърждаване на начална тръжна цена, условия, документация и комисия за продажба 

на имот – частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване на начална тръжна цена, условия, документация и комисия за 

продажба на имот – частна общинска собственост, като уточни, че в основанието е 

допусната техническа грешка и помоли за извинение, а именно да се чете чл.49, ал.2 от 

НРПУРОИКПКООЕ, а не както е записано чл.2. 

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 

29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, 

условия, документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 

като го подкрепя с 5 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 на 29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 

утвърждаване на начална тръжна цена, условия, документация и комисия за продажба 

на имот – частна общинска собственост, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник:  Пропуснато ли в т.2.1. от проекта за 

решение да се добави и физически лица. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

Сашо Топалов – Кмет на общината: Не, не е пропуснато да се запише и физически 

лица. До участие в конкурса се допускат юридически лица. 

Други изказвания не постъпиха. 

 В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за утвърждаване на 

начална тръжна цена, условия, документация и комисия за продажба на имот – частна 

общинска собственост: 

 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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 ”ЗА” 
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 № 74 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, условия, 

документация и комисия за продажба на имот – частна общинска 

собственост 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.49, ал.2 от 

НРПУРОИКПКООЕ, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Обявява конкурс с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, актуван с АОС № 459/18.04.2006 г., представляващ обособена 

реална част от масивна едноетажна сграда със застроена площ от 418 кв. м., масивно 

мазе със застроена площ от 223 кв.м. и ½ идеална част от дворно място, в което е 

построена сградата, съставляващо пл. № 490, кв. 15 по плана на гр. Елена, ул.”Г.С. 

Раковски” №1 /Детска музикална школа/ цялото с площ от 2 100 кв. м. 

Утвърждава начална тръжна цена на имота от 44 600 лв. без ДДС, в т.ч. 15 300 

лв. терен, като върху достигната цена за сградата се начислява ДДС. 

2. Утвърждава тръжни условия, както следва: 

2.1. До участие в конкурса се допускат юридически лица със седалище и 

регистрация на територията на гр. Елена, нямащи просрочени парични задължения към 

община Елена, данъчните и осигурителни органи. 

2.2. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена. 



Мандат 2003 – 2007 г. 

Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.11.2006 г. 

 

 7 

2.3. Предложението трябва да съдържа: 

- цена за покупка на имота; 

- предложения в интерес на Общината; 

- инвестиционни намерения за обекта  и размер на инвестициите. 

3. Утвърждава тръжна документация, както следва: 

- заявление за участие в конкурса; 

- проекто-договор; 

- копие от АОС на имота; 

- тръжни условия; 

- декларация за оглед на обекта; 

- декларация за липса на просрочени задължения. 

4. Конкурсът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Кирчев – зам.кмет; 

Членове: 

1. Лиляна Владова – юрист; 

2. Петя Добрева – ст.специалист „ОСП”; 

3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 

4. Анка Стойкова – гл. инженер; 

5. Георги Аргиров – общински съветник; 

6. Стоян Николов – общински съветник. 

Резервни членове: 

1. Веселка Коева – юрист; 

2. Силвия Мирянова – ст. счетоводител; 

3. Красимир Николов – общински съветник. 

Възлага на Кмета на общината провеждането на конкурса за продажба на 

горепосочения имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със 

спечелилия участник. 

 

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 одобряване 

на начална конкурсна цена, конкурсни условия и конкурсна документация за отдаване 

под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на начална конкурсна цена, конкурсни условия и конкурсна 

документация за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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 

29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за одобряване на начална конкурсна цена, 

конкурсни условия и конкурсна документация за отдаване под наем на част от имот – 

частна общинска собственост, като го подкрепя с 5 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 на 29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 

одобряване на начална конкурсна цена, конкурсни условия и конкурсна документация 

за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, като го подкрепя 

с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
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Красимир Николов – общински съветник: Предлагам вносителят да усъвремени наема в 

предвид големия срок за отдаване под наем – 10 години, на 25 евро. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми господин председател, 

дами и господа общински съветници. Нека помислим и потърсим друг начин да 

отдадем съответния имот, за да избегнем тази тежка процедура. Нека го разгледаме 

като предложение за даване съгласие за поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на 

Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за 

производство, търговия и услуги на територията на Община Елена, и като проект за 

решение запишем:Общински съвет – Елена дава съгласие на кмета на общината да 

разреши поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на Наредбата за разрешаване, 

функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и 

услуги на територията на Община Елена на цена – левовата равностойност на 25.00 

евро на месец без ДДС. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за одобряване на начална конкурсна цена, конкурсни условия и 

конкурсна документация за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 

собственост с направеното предложение в проекта за решение началната конкурсна 

цена – 50.00 лв. месечен наем без ДДС да стане: начална конкурсна цена – 25.00 евро 

месечен наем без ДДС: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение – проекта за решение на предложението за даване съгласие 

за поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на Наредбата за разрешаване, функциониране 

и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на 

територията на Община Елена да се замени с текста: Общински съвет – Елена дава 

съгласие на кмета на общината да разреши поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на 

Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за 

производство, търговия и услуги на територията на Община Елена на цена – левовата 

равностойност на 25.00 евро на месец без ДДС: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за даване съгласие за 

поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на Наредбата за разрешаване, функциониране и 

премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на 

територията на Община Елена: 

 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ПРОТИВ” 
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 
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13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА ”ЗА” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 75 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на 

Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни 

съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община 

Елена 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.3 от Наредбата за 

разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, 

търговия и услуги на територията на Община Елена, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И :  

 
Общински съвет – Елена дава съгласие на кмета на общината да разреши 

поставяне на АТМ /банкомат/ по реда на Наредбата за разрешаване, функциониране и 

премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на 

територията на Община Елена, на цена – левовата равностойност на 25.00 евро на 

месец без ДДС. 

 

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 отдаване 

под наем на сграда към лятно кино находяща се в гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща се в гр.Елена. 

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 

29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за отдаване под наем на сграда към лятно 

кино находяща се в гр.Елена, като предлага следната промяна в проекта за решение: в 

т.1.1. Началната тръжна цена – 133,06 лв. месечен наем без ДДС да стане – 80.00 лв. 

месечен наем без ДДС. 

Подкрепили предложението и направената промяна с 5 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 на 29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 

отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща се в гр.Елена, като подкрепя 

направената от ПК”ОСЗГ” промяна: в т.1.1. Началната тръжна цена – 133,06 лв. 

месечен наем без ДДС да стане – 80.00 лв. месечен наем без ДДС. 

Подкрепили предложението и направената промяна с 3 гласа „за”. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща се в гр.Елена, 

с направената от ПК”ОСЗГ” промяна: в т.1.1. Началната тръжна цена – 133,06 лв. 

месечен наем без ДДС да стане – 80.00 лв. месечен наем без ДДС: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за отдаване под наем на 

сграда към лятно кино находяща се в гр.Елена с гласуваната промяна: 

 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 76 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда към лятно кино находяща се в гр. 

Елена 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 

50, т.1 и чл.49, ал.2 от НРПУРОИКПКООЕ, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Утвърждава тръжни условия и комисия за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 

години чрез търг с тайно наддаване на имот – сграда към лятно кино със застроена 

площ от  33 кв.м., ул.”Ил. Макариополски” № 30а,  гр. Елена, при граници на целия 

имот: улица и река, актуван с АОС №100/24.02.1997г.     

1.1. Начална тръжна цена – 80,00 лв. месечен наем без ДДС. 

1.2. До участие в търга се допускат лица, регистрирани като търговци, 

упражняващи търговска дейност – отдаване под наем на видеокасети и DVD, и нямащи 

просрочени парични задължения към община Елена. 
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1.3. Тръжната документация включва: 

 - предложение за цена; 

- декларация за оглед на обекта; 

- проекто-договор; 

- тръжни условия; 

- АОС на имота – копие. 

1.4. Депозитът за участие  е в размер на три месечни наемни вноски по 

първоначалната тръжна цена. 

2. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Кирчев – Зам. кмет; 

Членове: 1. Веселка Коева – юрист; 

2. Петя Добрева – Ст. специалист “ОСП”; 

3. Димка Петрова – Гл. счетоводител; 

4. Георги Аргиров – Общински съветник; 

5. Красимир Николов – Общински съветник. 

Резервни членове: 

1. Йордан Цветанов – Юрист; 

2. Силвия Мирянова – Мл. счетоводител; 

3. Стоян Николов – Общински съветник. 

3. Възлага на кмета на общината провеждането на търга и го упълномощава да 

сключи договора за наем. 

 

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 отдаване 

под наем на помещение находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за отдаване под наем на помещение находящо се в гр.Елена ул.”Ил.Макариополски”   

№ 5. 

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 

29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за отдаване под наем на помещение 

находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5, като го подкрепя с 5 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 на 29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 

отдаване под наем на помещение находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5, 

като предлага следното допълнение в проекта за решение: в т.1.2. след търговска 

дейност да се добави текста: - „печатни произведения и копирни услуги” 

Подкрепили предложението и направената промяна с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване предложението за отдаване под наем на помещение находящо се в гр.Елена, 

ул.”Ил.Макариополски” № 5 с направеното допълнение в проекта за решение: в т.1.2. 

след търговска дейност да се добави текста: - „печатни произведения и копирни 

услуги”: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за отдаване под наем на 

помещение находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 5 с гласуваното 

допълнение: 

 

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 ”ЗА” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 77 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение находящо се в гр. Елена,    

ул. “Ил. Макариополски” № 5. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с 

чл.50, т.1 и чл.49, ал.2 от НРПУРОИКПКООЕ, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Утвърждава тръжни условия и комисия за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 

години чрез търг с тайно наддаване на имот – помещение със застроена площ от 6 кв.м., 

ул.”Ил. Макариополски” № 5,  гр. Елена, при граници на помещението вътрешни стени 

и улица, актувано с АОС № 91/26.08.1996г.      

1.1. Начална тръжна цена – 36,28лв. месечен наем без ДДС. 

1.2. До участие в търга се допускат лица, регистрирани като търговци, 

упражняващи търговска дейност – печатни произведения и копирни услуги, и нямащи 

просрочени парични задължения към община Елена. 

1.3. Тръжната документация включва: 

- предложение за цена; 

- декларация за оглед на обекта; 

- проекто-договор; 

- тръжни условия; 

- АОС на имота – копие. 
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1.4. Депозитът за участие е в размер на три месечни наемни вноска по 

първоначалната тръжна цена. 

2. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Кирчев – Зам. кмет; 

Членове: 1. Веселка Коева – юрист; 

2. Петя Добрева – Ст. специалист “ОСП”; 

3. Димка Петрова – Гл. счетоводител; 

4. Георги Аргиров – Общински съветник; 

5. Стоян Николов – Общински съветник. 

Резервни членове: 

1. Йордан Цветанов – Юрист; 

2. Силвия Мирянова – Мл. счетоводител; 

3. Красимир Николов – Общински съветник. 

3. Възлага на кмета на общината провеждането на търга и го упълномощава да 

сключи договора за наем. 

 

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 откриване 

на процедура за покупка на имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура за покупка на имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански 

склад”. 

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 

29.11.2006 г. от 16.30 часа  предложението за откриване на процедура за покупка на 

имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

Петър Коев – общински съветник: Имам въпрос към вносителя на предложението. По 

какъв начин общината ще се ангажира след вземането на това решение? 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин председател дами и господа 

общински съветници. Категорично съм против вземането на това решение. Г-н Иван 

Иванов купува от държавата склад, но покупката се оказва лоша инвестиция и сега иска 

община Елена да му върже бюджетния баланс. Защо? Да се обърне към държавата от 

където е купил цитирания имот. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

Сашо Топалов – кмет на общината: Г-н Иван Иванов придобива селскостопанския 

склад от агенцията за държавни вземания. Сградата се оказва неизползваема – тя, както 

и земята около нея е заразена от залежи негодни за употреба пестициди.Общината има 

отношение относно опазване на общината от такива отровни вещества. Чии са 

отровите? Има съдебно дело, с което искат да искарат община Елена собственик на 

тези пестициди. По предписание на РИОСВ гр.Велико Търново Община Елена трябва 

да стане собственик на склада, с цел съхранение и опазване на токсичните отпадъци.  

Внасям това предложение, защото  надделява чувството ми на отговорност за 

съхраняване на отпадъците. Пазарната оценка, по която общината ще придобие този 

склад ще бъде внесена за разглеждане и одобрена от Общинския съвет. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
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Петър Коев – общински съветник: Благодаря г-н Топалов. Убеден съм, че това 

предложение произлиза от грижа за обществото, защото разбирам, че нещата са доста 

сериозни. 

Други изказвания 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 откриване на процедура 

за покупка на имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”: 

 

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 ”ПРОТИВ” 
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 ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 78 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за покупка на имот ДПФ – МЗГ № 

213029 „Селскостопански склад” 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.34, ал.1 и 2 от ЗОС, Общински 

съвет – Елена  

Р Е Ш И :  

 
1. Открива процедура за покупка на имот ДПФ – МЗГ № 213029 

„Селскостопански склад”, като възлага на кмета на общината да осъществи сделката. 
 

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 даване 

съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия. 
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Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 

дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2006 г. от 16.30 часа предложението за 

даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България 

за отпускане на персонална пенсия, 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 даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия. 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 79 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет 

на Република България за отпускане на персонална пенсия 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване, чл.7, ал.1, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж, Общински съвет – Елена  

Р Е Ш И :  

 
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване на: 

1. Албена Илиянова Христова, ЕГН **********, с постоянен адрес – с.Майско, 

община Елена, обл.В.Търново, ул.”Първа” № 75; 

2. Славчо Илиянов Христов , ЕГН 0047011428, с постоянен адрес – с.Майско, 

община Елена, обл.В.Търново, ул.”Първа” № 75; 

 

По девета точка от дневния ред: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 

Председателя на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси икономическа и 

инвестиционна политика” да запознае присъстващите с предложението за отпускане на 

парична помощ от бюджета на община Елена. 

Председателя на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси икономическа и 

инвестиционна политика” запозна присъстващите с предложението за отпускане на 

парична помощ от бюджета на община Елена. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев предложи, 

предложението за отпускане на парична помощ от бюджета на община Елена да бъде 

гласувано поименно, тъй като има разпореждане с общинския бюджет, след което го 

подложи на гласуване: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно 

гласуване предложението за отпускане на парична помощ от бюджета на община 

Елена: 
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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 ”ЗА” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 80 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ от бюджета на Община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Елена 

 

Р Е Ш И :  

 
1. Общински съвет – Елена дава съгласие да  се отпусне парична помощ в размер 

на 1 000 лв. на Хасан Исмаилов Мехмедов с ЕГН ********** от с.Майско, 

ул.”Кантона” № 68, за възстановяване щетите от пожара. 

2. Възлага на Кмета на общината изпълнението на решението. 

 

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 

разпределение на допълнително получени средства от Централния бюджет, за дейности 

държавна отговорност. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за разпределение на допълнително получени средства от Централния бюджет, за 

дейности държавна отговорност. 

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 

допълнително получени средства от Централния бюджет, за дейности държавна 

отговорност: 
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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 ”ЗА” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 81 / 30.11.2006г. 

 

ОТНОСНО: Разпределение на допълнително получени средства от 

Централния бюджет, за дейности държавна отговорност 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за 

общинските бюджети, Общински съвет Елена 

 

Р Е Ш И :  

 
1. Допълнително получените средства от преизпълнение на данък върху доходите 

на физически лица, се разпределят за дейностите държавна отговорност съгласно 

Приложение №1. 

2.В рамките на определените средства по отделни разпоредители и дейности 

приоритетно да бъдат разплатени задълженията за доставените и разходвани 

количества горива и електроенергия. 

Приложение № 1 

Справка  

за разпределение на допълнителния трансфер на 

преотстъпените данъци по ЗОДФЛ, съгласно ФО - 63 от 

25.10.2006 г.  

№ по 

ред Функция Сума Относителен дял 

  Общо по бюджета: 192327 100 

  в това число:     

1 ОА 3000 1.6 
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2 Отбрана и сигурност 14450 7.51 

  Д-т 219 Др.д-ти по отбраната 2000 1.04 

  Д.т 239 Др.д-ти по вътр.сигурност 3000 1.56 

  Д-т 282 ОМП 7450 3.87 

  Д-т 284 ЛПСБПА 2000 1.04 

3 Образование 110190 57.29 

  Д-т 311 ЦДГ 660 0.34 

  Д-т 318 ППП на 6-год.деца 8100 4.21 

  в това число:     

  ОУ Майско 1500 0.78 

  ОУ Константин 1200 0.62 

  ЦДГ "Радост" 3900 2.03 

  ЦДГ Майско 300 0.16 

  ЦДГ Беброво 500 0.26 

  ЦДГ Палици 700 0.36 

  Д-т 322 Общообр.училища 80000 41.60 

  в това число:     

  СОУ 35000 18.20 

  НУ 9000 4.68 

  ОУ Майско 1500 0.78 

  ОУ Константин 1500 0.78 

  ОУ Беброво 1000 0.52 

  Резерв 32000 16.64 

  Д-т 326 Професионални у-ща 14800 7.70 

  Д-т 332 Общежитие 6400 3.33 

  Д-т 337 Извънучилищни дейности 30 0.02 

  Д-т 389 ДДО 200 0.10 

4 Здравеопазване 600 0.31 

  Д-т 431 ДЯ 100 0.05 

  Д-т 469 ДДЗ 500 0.26 

5 Соц. Грижи 27087 14.08 

  Д-т 546 ДДМУИ 27087 14.08 

6 Почивно дело и култура 37000 19.24 

  Д-т 738 Читалище 29000 15.08 

  Д-т 739 Музей 8000 4.16 

 

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

Кънчев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена. 

 Председател на 

Общински съвет – Елена: 

 (Симеон Кънчев) 

Изготвил протокола 

Главен специалист ОбС: 
 

(Станислава Кабакова)  
 


