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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 5  
 

Днес 29.12.2006 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на Общински съвет – Елена. В работата на заседанието участие взеха 16 
общински съветници от общо 17, като отсъства общинския съветник: инж. Дилян 
Млъзев. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо 
Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – 
директор „ХД”, 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 16 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно Одобряване план-сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно процедура по избор за отреждане на площадка за 

реализиране проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико 
Търново с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица  

Вн.: Кмета на общината 
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 

присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.1 в проекта за  дневен ред да 
се добави предложението за приемане декларация във връзка с присъдите на 
българските медицински сестри в Либия. 

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 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.1 в проекта за дневен ред да се добави предложението за приемане декларация 
във връзка с присъдите на българските медицински сестри в Либия: 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
окончателния проект за дневен ред: 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане декларация във връзка с присъдите на 
българските медицински сестри в Либия. 

Вн.: Председателят на ОбС 
2. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 
предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно процедура по избор за отреждане на площадка за 

реализиране проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико 
Търново с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица  

Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за приемане декларация във връзка с присъдите на българските 
медицински сестри в Либия. 

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

предложението за приемане декларация във връзка с присъдите на българските 
медицински сестри в Либия: 

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

 
РЕШЕНИЕ № 88/ 29.12.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане декларация във връзка с присъдите на българските 
медицински сестри в Либия 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Елена приема следната 

декларация: 
ДО 
Посолството на Великата 
социалистическа народна 
арабска либийска джамахирия 
в България 
 
ДО 
Посолствата на страните от Европейския съюз, 
Русия и САЩ в България 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

на Общински съвет - Елена 
 

Ние общинските съветници от община Елена изразяваме категоричното си 
несъгласие от решението на Либийския апелативен съд в Триполи за смъртни присъди 
на петте български медицински сестри и палестинския лекар Ашраф.  

За нас петте български медицински сестри и палестинския лекар са невинни. 
Доказателство за това са Международните експертизи и широката подкрепа за 
България от международната общественост, която е възмутена от произнасянето на 
смъртните присъди. 

Надяваме се Върховния либийски съд да преразгледа взетото решение и да 
отмени смъртните присъди. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за одобряване 
план-сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, 
събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за одобряване план-сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови 
отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на 
улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в 
община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на:  
Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 27.12.2006 г. от 16.30 часа предложението за одобряване план-
сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, 
алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година, като предлага т.2 от  проекта за 
решение да се допълни със следния текст: със следните мотиви: 

Измерването на количеството генерирани битови отпадъци е невъзможно, тъй 
като задължените лица не разполагат с индивидуални съдове. 

Реално не може да се определи честотата на обслужването на всеки имот, тъй 
като количеството на генерираните отпадъци през отделните периоди на годината са 
различни. 

Въведената система за събиране на битовите отпадъци на територията на 
Общината е с колективни съдове ( контейнери и кофи), които се обслужват от фирма 
„Титан Клинър” – ЕООД след проведена обществена поръчка за срок от 3 години. Тези 
параметри са залегнали в условията на проведената процедура. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” 
Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска– общински съветник: Уважаеми господин председател, дами и 
господа общински съветници.Упрекът ми не е към г-н Топалов, а към служителите 
подготвили проекта за решение на предложението за одобряване план-сметка за 
приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, 
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алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. Считам, че не са вземали под 
внимание излязлата промяна в Закона за местните данъци и такси и как ще рефлектира 
тази промяна. Затова моля да отложим разглеждането на предложението за одобряване 
план-сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, 
събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов- кмет на общината: Не разбирам какви са конкретните Ви мотиви да 
предлагате отлагане на внесеното предложение за одобряване план-сметка за 
приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, 
алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. Предлагам промила на таксата за 
битови отпадъци да се запази в същия размер от тази 2006 г. В план-сметката 
предлагаме увеличение на средствата за закупуване на съдове за ТБО от 5 хил. лв.на 18 
хил. лв. и за миене от 5 хил. лв. на 7 хил. лв. Общинска администрация няма да внася 
повече такова предложение. Явно д-р Лаловска се нагърбва със задачата да направи 
изчисленията. Предложението което внасям за разглеждане в Общинския съвет е за 
запазване размера на промила за такса битови отпадъци от 2006 г., който размер бе 
приет с Решение на Общинския съвет през месец януари 2006 г. от същия състава на 
Общинския съвет. 

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

направеното предложение за отлагане предложението за одобряване план-сметка за 
приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, 
алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година: 

“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 12, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  Не се приема. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за одобряване план-сметка за приходите и разходите за осигуряване 
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 
ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007 
година с направеното предложение за допълнение в проекта за решение: т.2 от  проекта 
за решение да се допълни със следния текст: със следните мотиви: 

Измерването на количеството генерирани битови отпадъци е невъзможно, тъй 
като задължените лица не разполагат с индивидуални съдове. 

Реално не може да се определи честотата на обслужването на всеки имот, тъй 
като количеството на генерираните отпадъци през отделните периоди на годината са 
различни. 

Въведената система за събиране на битовите отпадъци на територията на 
Общината е с колективни съдове ( контейнери и кофи), които се обслужват от фирма 
„Титан Клинър” – ЕООД след проведена обществена поръчка за срок от 3 години. Тези 
параметри са залегнали в условията на проведената процедура. 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за одобряване план-сметка 
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за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, 
алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година 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 ”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” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 89/ 29.12.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване план-сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 
ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и 
други предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2007 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, 

чл.14, ал.1; чл.15, ал.2 и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена, Общински съвет Елена  

РЕШИ :  
 

1. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена Общински съвет одобрява план – сметка за необходимите приходи и  разходи за 
сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на 
териториите за обществено ползване през 2007 г. съгласно  Приложение №1. 

2. На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата, Общински съвет 
определя промила /размера/ на таксата за битови отпадъци за 2007 г. по населени места 
от Общината съгласно  Приложение №2. със следните мотиви: 

Измерването на количеството генерирани битови отпадъци е невъзможно, тъй 
като задължените лица не разполагат с индивидуални съдове. 
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Реално не може да се определи честотата на обслужването на всеки имот, тъй 
като количеството на генерираните отпадъци през отделните периоди на годината са 
различни. 

Въведената система за събиране на битовите отпадъци на територията на 
Общината е с колективни съдове ( контейнери и кофи), които се обслужват от фирма 
„Титан Клинър” – ЕООД след проведена обществена поръчка за срок от 3 години. Тези 
параметри са залегнали в условията на проведената процедура. 

3.На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя размер 
на таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър битов отпадък за 2007 г.  
13,75 лв./м3 в което са включени разходите по осигуряване на съдове за битови 
отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци и обезвреждане на битовите отпадъци. 

 
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 процедура 
по избор за отреждане на площадка за реализиране проект „Регионално депо за 
обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново с регион на обслужване включващ 
общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект „Регионално 
депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново с регион на обслужване 
включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейностти”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.12.2006 г 
от 17.00 часа предложението за процедура по избор за отреждане на площадка за 
реализиране проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико 
Търново с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, като 
подкрепя направеното предложение от ПК”Местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция” в проекта за решение да отпадне 
текста: „като възложи ПУП, ДОВОС и други необходими документи”. 

Подкрепили предложението и направената промяна с 5 гласа „за”. 
Председателя на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 

инж.Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.12.2006 г. от 16.00 
часа  предложението за процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране 
проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново с 
регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, като предлага в 
проекта за решение да отпадне текста: „като възложи ПУП, ДОВОС и други 
необходими документи”. 

Подкрепили предложението и направената промяна с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект 
„Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново с регион на 
обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица с направеното предложение 
в проекта за решение да отпадне текста: „като възложи ПУП, ДОВОС и други 
необходими документи”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект 
„Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново с регион на 
обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица с гласуваната промяна: 

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

 
РЕШЕНИЕ № 90/ 29.12.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране 
проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико 
Търново с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За 
чисти селища” Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Елена  

 
РЕШИ :  

 
1. Не дава съгласие Кметът на община Елена Сашо Топалов да продължи 

процедурата по отреждане на площадка за депо съгласно изискванията на българското 
законодателство, за площадка № 23 Миндя – Златарица и № 8/9 Мерданя югоизток. 
 

Преди да закрие заседанието Председателят на Общинския съвет г-н Симеон 
Кънчев благодари на всички общински съветници, на кмета на общината г-н Сашо 
Топалов, на заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев и в тяхно лице на цялата 
общинска администрация, както и на кметовете на кметства, на кметските наместници, 
за съвместната работа през изминаващата 2006 г., след което пожела на всички весели 
Новогодишни празници. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 15-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)  
 


