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П РО ТОКОЛ  
 

№ 2  
 

Днес 07.03.2007 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието участие 
взеха 11 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: г-жа 
Анастасия Тонева-Пеева, г-н Петър Коев, г-ца Кремена Славчева, инж. Дилян Млъзев, 
д-р Даниела Лаловска и инж.Иван Маринов. От Общинска администрация участие 
взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 
секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева,  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, Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Стефан Котуков – кметски 
наместник с.Буйновци, Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици Стоянка 
Дамянова – кметски наместник с.Бадевци, Кина Петрова – кметски наместник 
с.Бойковци, Бянка Стоянова – кметски наместник с.Гърдевци, Цеца Чуканова – кметски 
наместник с.Руховци, Стефка Спасова – кметски наместник с.Ср.колиби, Росица 
Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, Николай Попов – кметски наместник 
с.Яковци 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 11 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – 
Елена и на неговите комисии през 2006 година. 

Вн.: Председател на ОбС 
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 
3. Предложение относно взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на 

пенсионера „Възраждане” гр.Елена 
Вн.: Кмета на общината 

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

присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.4 в проекта за  дневен ред да 
се добави предложението за продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – 
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Елена” ЕООД, с вносител ПК”ОСЗГ” към Общински съвет - Елена и като т.5 в проекта 
за дневен ред да се добави предложението за отдаване под наем на сграда към лятно 
кино, находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А, с вносител кмета на 
общината. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.4 в проекта за дневен ред да се добави предложението за продажба на имот 
собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД. 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за отдаване под наем на 
сграда към лятно кино, находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

окончателния проект за дневен ред: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – 
Елена и на неговите комисии през 2006 година. 

Вн.: Председател на ОбС 
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 
3. Предложение относно взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на 

пенсионера „Възраждане” гр.Елена 
Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов – Елена” ЕООД. 

Вн.: ПК”ОСЗГ” към ОбС 
5. Предложение относно отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо 

се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А. 
Вн.: Кмета на общината 

 
По първа точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запознае присъстващите с 

предложението за приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 
неговите комисии през 2006 година. 

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 06.03.2007 г. от 16.30 часа предложението за 
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приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии през 
2006 година, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 11 общински съветници.  
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 
неговите комисии през 2006 година: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 7/07.03.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 
неговите комисии през 2006 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 
Елена 

РЕШИ :  
 

1. Приема отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии  за 2006 г. 
 

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 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. 

В 14.45 часа в залата влиза общинския съветник г-н Петър Коев. 
В залата присъстват 12 общински съветници. 
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: 
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 06.03.2006 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 го подкрепя с 4 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветници. 
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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: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 8/07.03.2007 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. Дава съгласие Кмета на община Елена Сашо Топалов да продължи 

процедурата по отреждане на площадка за депо, съгласно изискванията на българското 
законодателство, като се възложи ПУП, ДОВОС и други необходими документи на 
площадките проучени до сега, с изключение на площадка № 23 Миндя – Златарица. 

2. Необходимите разходи по процедурите да бъдат разчетени в общинския 
бюджет за 2007 г., съгласно дяловото участие на община Елена. 
 

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 взето 
решение за отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” гр.Елена 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” 
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 
06.03.2006 г. от 16.00 часа предложението за взето решение за отдаване под наем на 
площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата на: 
г-н Красимир Николов – общински съветник: Т.2 от проекта за решение според мен е 
непълна. Считам, че би следвало да впишем адреса на мястото където ще се поставя 
АТМ /банкомат/. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветници. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера 
„Възраждане” гр.Елена с направеното допълнение - в т.2 от проекта за решение след 
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текста: 1 кв.м. площ да се добави: във фоаето на клуб „Възраждане”, 
ул.”Ил.Макариополски” № 5: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “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 взето решение за  
отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” гр.Елена: 
 
 

 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 9/07.03.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на 
пенсионера „Възраждане” гр.Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, 3 и 6 от ЗОС, Общински 

съвет – Елена 
 

РЕШИ :  
 

1. Отменя свое Решение № 75/30.11.2006 г. 
2. Дава съгласие за отдаване под наем на 1 кв.м. площ във фоаето на клуб 

„Възраждане” на ул.”Ил.Макариополски” № 5, за разполагане на АТМ /банкомат/ на 
„Банка ДСК” ЕАД – Финансов център Велико Търново за срок от 10 години, считано от 
датата на подписване на договора. 

3. Възлага на Кмета на общината да сключи договора за наем при месечна 
наемна вноска в размер на левовата равностойност на 25 евро /без ДДС/.  

 
 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
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 отсъства 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
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По четвърта точка от дневния ред: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 

председателя на ПК”ОСЗГ” към ОбС-Елена г-н Стоян Николов да запознае 
присъстващите с предложението за продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов – Елена” ЕООД. 

Председателя на ПК”ОСЗГ” към ОбС-Елена г-н Стоян Николов запозна 
присъстващите с предложението за продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов – Елена” ЕООД. 

Председателя на Общински съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: В проекта за решение няма упомената 
площта. В т.1 е записано, че парцела е обособен за жилищни нужди. Въпросът ми е как 
ще бъде извършена продажбата – ще се парцелира или ще бъде продадено на един 
собственик. Предлагам в проекта за решение да се добави площта на имота. 

Председателя на Общински съвет даде думата на: 
г-н  Петър Коев – общински съветник: Подкрепям направеното предложение от г-н 
Йордан Василев в проекта за решение да бъде добавена площта на имота. 

Председателя на Общински съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: УПИ – това е  урегулиран поземлен имот, което 
означава, че е абсолютно регламентиран и има точно определени граници на имота. 
Нямам нищо против направеното допълнение, но предлагам в проекта за решение да се 
запише: УПИ І, кв.21а по плана на град Елена при граници на имота: от двете страни 
улица и от двете страни земеделска земя, с площ 6 990 кв.м. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветници. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” 
ЕООД с направеното допълнение в проекта за решение в т.1 след текста: по плана на 
гр.Елена, да се добави: при граници на имота: от двете страни улица и от двете страни 
земеделска земя, с площ 6 990 кв.м. 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “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 продажба на имот 
собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД. 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ отсъства 
13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА отсъства 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 

 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 10/07.03.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – 
Елена” ЕООД  

 
На основание чл.21., ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Елена  
 

РЕШИ :  
 

1. Общински съвет – Елена дава съгласие на управителят на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов – Елена” ЕООД д-р Иван Иванов да извърши продажба чрез търг на УПИ І, 
кв.21а по плана на гр.Елена, при граници на имота: от двете страни улица и от двете 
страни земеделска земя, с площ 6 990 кв.м, собственост на дружеството и обособен за 
жилищни нужди. 

2. Възлага на управителят на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД да извърши 
процедурата по провеждането на търга. 

 
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, находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 
30А, като помоли цифрата 133,06 в т.1.1. в проекта за решение да се чете 133,00 лв. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо се в гр.Елена, 
ул.”Ил.Макариополски” № 30А 

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 
06.03.2006 г. от 16.00 часа предложението за отдаване под наем на сграда към лятно 
кино, находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А, като го подкрепя с 5 
гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветници. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо се в гр.Елена, 
ул.”Ил.Макариополски” № 30А: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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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 отсъства 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 

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

 
След проведеното гласуване Общински съвет – Елена взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 11/07.03.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо се в 
гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А 
 
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  
 

РЕШИ :  
 

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 – 133,00 лв. месечен наем без ДДС. 
1.2. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, 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. 
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; 
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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. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.20 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)
 


