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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 4  
 

Днес 19.12.2006 г. от 16.00 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: Симеон 
Кънчев и инж. Дилян Млъзев. От Общинска администрация участие взеха: 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, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Сийка 
Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник 
с.Чакали, Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, Стефан Чуканов – кметски 
наместник с.Палици и граждани. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов, 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. 

Заместник председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта 
за дневен ред: 
 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно разместване на бюджетни кредити през месец декември 

2006 г. в местните дейности. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно разпределение на допълнително получени средства от 
Централния бюджет за народните читалища и средства от неизразходвана субсидия и 
резерв за 2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно изплащане на парични награди. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно участие на община Елена, като институция, в 

сдружение с нестопанска цел „Сдружение за Веселина. 
Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно подкрепа на проект „Разработване на действащи 
модели за превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво развитие на 
българските региони”, осъществяван съвместно с община Котел в рамките на Форум 
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„Културно-историческо наследство” - октомври 2006-ноември 2007 г. и даване 
съгласие за съфинансиране на дейности, които са резултат от форум процеса. 

Вн.:Кмета на общината 
Заместник председателят на Общински съвет – Елена г-н Лазар Костов даде 

думата по внесения проект за дневен ред: 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложения проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно разместване на бюджетни кредити през месец декември 

2006 г. в местните дейности. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно разпределение на допълнително получени средства от 
Централния бюджет за народните читалища и средства от неизразходвана субсидия и 
резерв за 2006 г. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно изплащане на парични награди. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно участие на община Елена, като институция, в 

сдружение с нестопанска цел „Сдружение за Веселина. 
Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно подкрепа на проект „Разработване на действащи 
модели за превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво развитие на 
българските региони”, осъществяван съвместно с община Котел в рамките на Форум 
„Културно-историческо наследство” - октомври 2006-ноември 2007 г. и даване 
съгласие за съфинансиране на дейности, които са резултат от форум процеса. 

Вн.:Кмета на общината 
По първа точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Елена за 2006 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Елена за 2006 г. 

Зам. 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 18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за извършване на 
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
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разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2006 г., като го 
подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание 

чл.27, ал.5 от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за извършване 
на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти 
по разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2006 г.: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 ”ЗА” 
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 № 82 / 19.12.2006г. 
 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 от Закона за държавния 

бюджет на РБ за 2006 г., Общински съвет Елена  
 

РЕШИ :  
 

1. Приема вътрешните компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталови разходи на община Елена 
към 15 декември 2006 г., съгласно Приложение № 1, на основание чл.13, ал.2 от ЗДБРБ 
за 2006 г., както следва 
Било на 14.12.2006 г.: Става на 15.12.2006 г.: 
1 039 405   991 036 
в т.ч. ЦСКР 934 450 в т.ч.ЦСКР 934 450 
СФИДА 90 555 СФИДА 42 186 
СБС 14 400 СБС 14 400 
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По втора точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за разместване на бюджетни кредити през месец декември 2006 г. в 
местните дейности. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за разместване на бюджетни кредити през месец декември 2006 г. в 
местните дейности. 

Зам. 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 18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за разместване на 
бюджетни кредити през месец декември 2006 г. в местните дейности, като го подкрепя 
с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание 

чл.27, ал.5 от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за разместване 
на бюджетни кредити през месец декември 2006 г. в местните дейности: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 ”ЗА” 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ отсъства 
13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА ”ПРОТИВ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ПРОТИВ” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 83 / 19.12.2006г. 
 

ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2006 г. 
в местните дейности  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет Елена  
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РЕШИ :  

 
1.Кметът на Общината да прехвърля през месец декември 2006 г. икономии от 

средства от едни функции, групи и дейности по други функции, групи и дейности, 
финансирани с приходи с общински характер, без да изменя общия размер на 
общинския бюджет. 

 
По трета точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за разпределение на допълнително получени средства от Централния 
бюджет за народните читалища и средства от неизразходвана субсидия и резерв за 2006 
г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за разпределение на допълнително получени средства от Централния 
бюджет за народните читалища и средства от неизразходвана субсидия и резерв за 2006 
г. 

Зам. 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 18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за разпределение на 
допълнително получени средства от Централния бюджет за народните читалища и 
средства от неизразходвана субсидия и резерв за 2006 г., като го подкрепя с 3 гласа „за” 

Зам. председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 
Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за разпределение на допълнително получени 
средства от Централния бюджет за народните читалища и средства от неизразходвана 
субсидия и резерв за 2006 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Петър Коев – общински съветник: Може би това което искам да кажа не 
кореспондира пряко с внесеното предложение, но ще си позволя да се отклоня. Защо 
пак не виждаме в списъка читалища от Майско и Мийковци. Кметските наместници са 
в залата, може би от тях трябва да е най-вече инициативата. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: В Каменари база има, има и 
организация. В Майско също има организационни наченки за съжаление в Мийковци 
няма никаква процедура, но съгласете се, че само една сграда читалище не прави. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми господин председателстващ, 
дами и господа общински съветници. Многократно Общинския съвет е вземал такова 
решение. Аз ще подкрепя направеното предложение, но бих искала да помоля 
общинската администрация поне един път годишно да ни дават информация за 
изразходваните средства от общинския бюджет. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: На всяко тримесечие се дава 
информация от всяко читалищно настоятелство. Да приемам забележката на д-р 
Лаловска и ще се постарая информацията да бъде предоставяна в Общинския съвет. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание 
чл.27, ал.5 от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за 
разпределение на допълнително получени средства от Централния бюджет за 
народните читалища и средства от неизразходвана субсидия и резерв за 2006 г.: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 ”ЗА” 
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 № 84 / 19.12.2006г. 
 

ОТНОСНО: Разпределение на допълнително получени средства от 
Централния бюджет за народните читалища и средства от 
неизразходвана субсидия и резерв за 2006 г. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за 

общинските бюджети и Решение № 81/ 30.11.2006 г. на ОбС- Елена, Общински 
съвет - Елена  

Р Е Ш И: 
 

1. Допълнителните средства за народните читалища и неизразходваните 
средства от субсидии и резерв за 2006 г. в размер на 34638 лв. да бъдат 
разпределени на читалищата в община Елена както следва: 

 
№ Читалище Допълнителни средства 

1. Елена 12000 
2. Беброво 1220 
3. Константин 1220  
4. Костел 1220 
5. Тодювци 1220 
6. Дрента 3000 
7. Палици 3000 
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8 Руховци 1220 
9. Буйновци 1220 
10. Илаков рът 1220 
11. Шилковци 2000 
12. Разпоповци 1220 
13. Чакали 1220 
14. Марян 1220 
15. Бадевци 1220 
16. Средни колиби 1218 
 Общо 34638 
 

 
По четвърта точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за изплащане на парични награди. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за изплащане на парични награди. 

Зам. 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 18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 
парични награди, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Милко Моллов – общински съветник: Предлагам възнаграждението на кмета на 
общината да бъде в размер на една месечна брутна работна заплата. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Красимир Николов – общински съветник: Предлагам в звено контролни държавни и 
общински органи възнаграждението от 400 лв. да стане 600 лв. 

В 16.50 часа в залата влизат Председателя на Общинския съвет г-н Симеон 
Кънчев и кмета на общината г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване направеното предложение за промяна в проекта за решение на 
предложението за изплащане на парични награди: т.І. да придобие следния вид:  

І. На кмета на общината да се изплати парична награда в размер на една месечна 
брутна работна заплата. 

1. На кметовете на кметствата с.Беброво, с.Майско, с.Константин и с.Каменари 
да се изплатят парични награди в размер по 400 лв. 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване направеното предложение за промяна в проекта за решение на 
предложението за изплащане на парични награди: Във ІІ. т.1 сумата 400 лв. да се 
завиши на 600 лв. 

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 12, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  
Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов предложи, 

предложението за изплащане на парични награди 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. 
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Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 
поименно гласуване предложението за изплащане на парични награди с гласуваната 
промяна: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
9 СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
10 КРЕМЕНА МАТЕЕВА СЛАВЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 85 / 19.12.2006г. 
 

ОТНОСНО: Изплащане на парични награди 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.2, ал.3 от ПМС №137 / 04.07. 2005 г. 
, чл.2, ал.3 от ПМС 168 / 07.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации, чл.11, 
ал.4, чл.4, ал.4 и чл.10, т.6 от Вътрешните правила за работната заплата на Община 
Елена и чл. 18 ал.1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет Елена  

Р Е Ш И: 
 

І. На кмета на общината да се изплати парична награда в размер на една месечна 
брутна работна заплата. 

1. На кметовете на кметствата с.Беброво, с.Майско, с.Константин и с.Каменари 
да се изплатят парични награди в размер по 400 лв. 

ІІ. На лицата заети по щатната численост да се изплатят парични награди по 
функции и дейности така: 

1. Контролни държавни и общински органи - по 400 лв. 
2. Общинска администрация /държавна дейност/ - по 400 лв. 
3.Общинска администрация /държавна дейност, дофинансирана с общински приходи/ - 
по 400 лв. 

4. Всички дейности от функция Образование - по 110 лв. 
5. Детска ясла /държавна дейност/ - по 120 лв. 
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6. Детска ясла /държавна дейност, дофинансирана с общински приходи/ - по 120 
лв. 

7. Други дейности по здравеопазване – по 235 лв. 
8. Д Д М У И - по 240 лв. 
9. Домашен социален патронаж - по 350 лв. 
10. Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие – по 400 

лв. 
11. Градска библиотека – по 125 лв. 
12. Други дейности по културата /Школа по изкуствата/ по 230 лв. 
13. Музей – по 200 лв. 
ІІІ. На лицата, назначени по силата на ПМС №66 от 1996 г. и по силата на ПМС 

№212 от 1993 г., да се изплатят парични награди по дейности, както следва: 
1.Общинска администрация – по 400 лв. 
3.Образование – по 110 лв. 
4.Детска ясла – по 120 лв. 
5.Д Д М У И – по 240 лв. 
6.Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие – по 400 лв. 
7.Други дейности по културата /Школа по изкуствата/ по 230 лв. 
8. Музей – по 200 лв. 
9. Охрана – 240 лв. 
Конкретният размер на паричните награди за дейностите, които се обслужват от 

счетоводството на Общинска администрация е съгласно разпределение, утвърдено от 
кмета на общината. 

Лицата в неплатен отпуск не получават парични награди. 
Лицата, които към 30 ноември 2006 г. нямат отработени 11 месеца, получават 

парична награда в размер, пропорционален на отработеното време. 
Лицата, които към 30 ноември 2006 г. са заети за непълно работно време, 

получават парична награда в размер, пропорционален на отработеното време. 
ІV. От реализирани икономии за 2006 г. в дейност Общински съвет да се 

изплатят еднократни парични награди по 150 лв. на общински съветник. 
Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2006 г. в дейност Общински 

съвет по съответните параграфи на ЕБК за 2006 г. 
 

По пета точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
участие на община Елена, като институция, в сдружение с нестопанска цел „Сдружение 
за Веселина. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за участие на община Елена, като институция, в сдружение с нестопанска цел 
„Сдружение за Веселина. 

Зам. председателя на Общински съвет даде думата за изказване 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 18.12.2006 г. от 16.00 
часа предложението за участие на община Елена, като институция, в сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Зам. 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 18.12.2006 г. от 16.0 0 часа предложението за 
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участие на община Елена, като институция, в сдружение с нестопанска цел „Сдружение 
за Веселина, като предлага в проекта за решение да се добави т. 2 със следния текст: 
Определя г-н Сашо Топалов кмет на общината за представител в сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник: За представител в сдружението с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина” предлагам г-н Симеон Кънчев. Мотивът ми 
е че когато представител на „Сдружение за Веселина” е Председателят на Общинския 
съвет ще имаме повече информация за дейността на сдружението. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев си направи отвод. 
Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска – общински съветник: В такъв случай си оттеглям 
предложението. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за участие на община Елена, като институция, в сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина с направеното допълнение, в проекта за 
решение да се добави т. 2 със следния текст: Определя г-н Сашо Топалов кмет на 
общината за представител в сдружение с нестопанска цел „Сдружение за Веселина”: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание 

чл.27, ал.5 от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за участие на 
община Елена, като институция, в сдружение с нестопанска цел „Сдружение за 
Веселина: 

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

РЕШЕНИЕ № 86 / 19.12.2006г. 
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ОТНОСНО: Участие на община Елена, като институция, в сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина” 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Община Елена да стане член, като институция, в „Сдружение за Веселина” със 
съответния членски внос от 200 лв. годишно. 

2. Определя г-н Сашо Топалов кмет на общината за представител в сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение за Веселина”. 

 
По шеста точка от дневния ред: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
подкрепа на проект „Разработване на действащи модели за превръщане на културното 
наследство във фактор за устойчиво развитие на българските региони”, осъществяван 
съвместно с община Котел в рамките на Форум „Културно-историческо наследство” - 
октомври 2006-ноември 2007 г. и даване съгласие за съфинансиране на дейности, които 
са резултат от форум процеса. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за подкрепа на проект „Разработване на действащи модели за превръщане на 
културното наследство във фактор за устойчиво развитие на българските региони”, 
осъществяван съвместно с община Котел в рамките на Форум „Културно-историческо 
наследство” - октомври 2006-ноември 2007 г. и даване съгласие за съфинансиране на 
дейности, които са резултат от форум процеса. 

В 17.20 часа залата напуска д-р Даниела Лаловска. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Зам. председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 

Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
18.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за подкрепа на проект „Разработване на 
действащи модели за превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво 
развитие на българските региони”, осъществяван съвместно с община Котел в рамките 
на Форум „Културно-историческо наследство” - октомври 2006-ноември 2007 г. и 
даване съгласие за съфинансиране на дейности, които са резултат от форум процеса, 
като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за подкрепа на проект „Разработване на действащи модели за 
превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво развитие на 
българските региони”, осъществяван съвместно с община Котел в рамките на Форум 
„Културно-историческо наследство” - октомври 2006-ноември 2007 г. и даване 
съгласие за съфинансиране на дейности, които са резултат от форум процеса: 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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ОТНОСНО: Подкрепа на проект „Разработване на действащи модели за 
превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво развитие 
на българските региони”, осъществяван съвместно с община Котел в 
рамките на Форум „Културно-историческо наследство” - октомври 2006-
ноември 2007 г. и даване съгласие за съфинансиране на дейности, които са 
резултат от форум процеса  

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

Р Е Ш И: 
 

1. Подкрепя проект „ Разработване на действащи модели за превръщане на 
културното наследство във фактор за устойчиво развитие на българските региони”, 
осъществяван съвместно с община Котел в рамките на Форум „Културно- историческо 
наследство” – октомври 2006-ноември 2007 г.  

2. Дава съгласие предвидените средства за финансова подкрепа от община 
Елена в размер на 10 000 лв. при изпълнение на дейности по проект „Разработване на 
действащи модели за превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво 
развитие на българските региони” да бъдат включени в бюджета на общината за 2007 
година.  

 
 
Поради изчерпване на дневния ред Заместник председателя на Общински съвет 

г-н Лазар Костов закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.30 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)  
 


