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П РО ТОКОЛ  
 

№ 7  
 

Днес 31.07.2007 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието участие 
взеха 12 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: 
Симеон Кънчев, Милко Моллов, Стоян Николов, инж. Дилян Млъзев 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, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, инж.Димитрина Иванова – 
директор „УТАБ”, г-жа Евдокия Уколова ст.експерт „ТТ”, г-жа Нурие Аяз – 
ст.експерт”СПВРЕ”, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на 
с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, 
Иван Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, Сийка Николова – кметски наместник 
с.Марян, Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, Мария Корчева – кметски 
наместник с.Мийковци, Кина Петрова – кметски наместник с.Бойковци, Йордан 
Йорданов – кметски наместник с.Илаков рът, Цеца Чуканова – кметски наместник 
с.Руховци, 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 12 
общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно вземане на решение за приемане на Стратегическа 
програма за икономическо развитие на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 

кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България 
– САПАРД, за финансиране на проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Йордан 
Брадата” – гр.Елена” 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от 

Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена. 
Вн.: Кмета на общината 

Заместник председателя на Общинския съвет г-н Лазар Костов след като запозна 
присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.4 в проекта за дневен ред да се 
добави предложението за даване на съгласие за откриване на социална услуга в 
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общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като 
делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година. 

Заместник председателят на Общински съвет – Елена г-н Лазар Костов даде 
думата за изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване, като т.4 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване на 
съгласие за откриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и 
младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 
година. 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Заместник председателя на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред с гласуваната т.4: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно вземане на решение за приемане на Стратегическа 
програма за икономическо развитие на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 

кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България 
– САПАРД, за финансиране на проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Йордан 
Брадата” – гр.Елена” 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от 

Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно даване на съгласие за откриване на социална услуга в 
общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като 
делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година. 

Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА 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 
вземане на решение за приемане на Стратегическа програма за икономическо развитие 
на община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за вземане на решение за приемане на Стратегическа програма за икономическо 
развитие на община Елена. 

Заместник председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на 
становище на: 
г-жа Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено 30.07.2007 г. от 16.00 часа предложението за вземане на решение 
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за приемане на Стратегическа програма за икономическо развитие на община Елена, 
като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска– общински съветник: Уважаеми господин председател, дами и 
господа общински съветници. Ще подкрепя проекта за решение на предложението за 
приемане на Стратегическа програма за икономическо развитие на община Елена, но 
искам да попитам защо все още нямаме приет общински план за развитие на общината, 
който бе внесен в Общинския съвет от Кмета на общината. Не зная какви са причините 
общинските съветници от управляващото мнозинство да не предлагат Общинския 
съвет да приеме общинския план за развитие. Ще се окажем от малкото или 
единствената община неприела такъв план. Сроковете за приемане са изтекли, но 
считам че въпреки всичко до края на мандата трябва да приемем Общинският план за 
развитие за да улесним работата на кмета на общината. 

Заместник председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Петър Коев – общински съветник: Искам да попитам до колко е актуална 
информациата предложена ни в Стратегическата програма за икономическо развитие 
на община Елена. Визирам стр.13, Таблица № 1 – не са упоменати всички хотели. 
Според мен не е актуална и стр.21, Таблица № 3 – не зная за другите фирми, но 
персонала на фирма „Балкан” ЕООД не наброява 28, считам също, че не са отразени 
някои основни фирми. На стр.17 са изредени няколко НПО в града, но не са включени 
читалищата, които също са със статут на НПО. 

Заместник председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Първо да отговоря на въпроса на г-ца Лаловска. 
От година на сайта на общината е качен проектът на Общинския план за развитие на 
община Елена. В Общинският съвет също е внесен, размножен и раздаден на всеки 
общински съветник. Никъде не е записано, че само кмета внася предложение за 
приемане на общински план за развитие. Инициативата може да бъде от всеки един 
общински съветник или от Постоянна комисия. Не се чувствам засегнат – аз казвам 
така: проявете инициатива и Вие като общински съветници. Няма проблем и в края на 
мандата да приемем такъв документ. Въпрос е на организация. Управляващо 
мнозинство – какво означава това. В никакъв случай не е проблем на управляващото 
мнозинство. До сега в работата на Общинския съвет не е имало политизиране на 
нещата и ще Ви моля и за напред да го избягваме.Искам да мотивирам моята пасивност 
да внеса предложение за приемане на Общински план за развитие в община Елена. Да 
една от малкото общини сме с неприето ОПР. Сроковете вярно изтекоха, но аз не 
виждам проблем в това. Всички общини приели ОПР в момента ги актуализират, най-
вече в индикативните таблици. И ние в индикативната таблица трябва да направим 
промени с изискванията по програмите за да можем да участваме по различните 
проекти. Няма никакви проблеми, никой не ни е санкционирал и драма в закъснението 
няма. На г-н Коев ще отговора така. Тук не са изписани всички фирми. За фирма 
„Балкан” ЕООД – да може и да е стара информацията, ако считате можем да ги 
коригираме. Не са изписани и всички хотели и къщи. Читалищата имат статут на НПО, 
но те са с особен статут. Тук изброените неправителствени организации са 
регистрирани по закона за юридическите лица. По този проект е създаден филм 
„Хубавата Елена”, който ще бъде излъчен по кабелна телевизия Видеосат – В.Търново 
на 18 или 19 август. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Заместник председателя на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 
гласуване предложението за вземане на решение за приемане на Стратегическа 
програма за икономическо развитие на община Елена: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 43/31.07.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на Стратегическа програма 
за икономическо развитие на община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
РЕШИ :  

 
Приема Стратегическа програма за икономическо развитие на община Елена 

 
 
ПО ВТОРА 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 
даване съгласие на Общински съвет – Елена, за кандидатстване на община Елена, пред 
Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на 
земеделието и селските райони в Република България – САПАРД, за финансиране на 
проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан Брадата” – гр.Елена” 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за. даване съгласие на Общински съвет – Елена, за кандидатстване на община Елена, 
пред Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на 
земеделието и селските райони в Република България – САПАРД, за финансиране на 
проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан Брадата” – гр.Елена”, като 
помоли да бъде отстранена допуснатата техническата грешка в наименованието на 
ул.”Хаджи Юрдан Брадата”. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на 
становище на: 
г-жа Анастасия Тонева–Пеева – член на Постоянната комисия по “Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 30.07.2007 г. от 
16.30 часа предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България 
– САПАРД, за финансиране на проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан 
Брадата” – гр.Елена”, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България 
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– САПАРД, за финансиране на проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан 
Брадата” – гр.Елена”: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 44/31.07.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна 
програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските 
райони в Република България – САПАРД, за финансиране на проект 
„Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан Брадата” – гр.Елена” 
 
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
РЕШИ :  

 
Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване пред Специалната 

предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и 
селските райони в Република България – САПАРД, за финансиране на проект 
„Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан Брадата” – гр.Елена”. 
 
 
ПО ТРЕТА 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 
допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Елена. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на 
становище на: 
г-жа Диана Иванова – член на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 30.07.2007 г. от 17.00 часа предложението за 
допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от 
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 45/31.07.2007 г. 
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ОТНОСНО: Допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от 
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

РЕШИ :  
 

Създава нова ал.13 към чл.25 от раздел VІ „Търговска дейност и услуги” на 
Наредба за опазване на обществения ред в община Елена 

чл.25 Собствениците и отговорниците на търговски обекти, заведения за 
хранене, питейно-увеселителни заведения и обекти са длъжни: 

ал.13 да осъществяват пропускателен режим след 22, 00 часа за недопускане на 
деца, ненавършили 16 години без придружител, както и недопускане на лица с 
огнестрелно оръжие. 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 
даване на съгласие за откриване на социална услуга в общността „Дневен център за 
деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност от 
01.01.2008 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за даване на съгласие за откриване на социална услуга в общността „Дневен център за 
деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност от 
01.01.2008 година, като поясни, че трудно и продължително с много проблеми е бил 
пътят до откриването на Дневния център за деца с ментални увреждания.Срока за 
реализация на проекта е една година т.е. неговото финансиране по програма ФАР спира 
на 30 септември. Целта на общината е Дневният център да продължи да функционира и 
след 30 септември, да бъде устойчив и след приключване срока на проекта. С Решение 
№ 18/29.04.2005 г. Общински съвет – Елена реши Управителят на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена да предостави за социалната услуга безвъзмездно за 
срок от 10 години сградата на бившата поликлиника в гр.Елена. Сега на вниманието на 
общинските съветници се предлага да вземат решение за откриване на социална услуга, 
предоставяна в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена 
като делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година. През трите месеца 
октомври, ноември и декември бюджетната издръжка на Дневния център ще бъде поета 
от Общинския бюджет, функция Местни дейности. Такава практика с прието от 
Общински съвет решение има в община Свиленград. Разбрах, че в заседанието на 
Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и 
младежите спорта и туризма” е възникнал дебат относно Капацитета – 36 места. В тази 
връзка моля думата „места” бъде заменена с „потребители”. 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на 
становище на: 
г-жа Кремена Славчева – Председател на Постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание проведено 30.07.2007 г. от 15.30 часа 
предложението за даване на съгласие за откриване на социална услуга в общността 
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„Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от 
държавата дейност от 01.01.2008 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 
 

Заместник председателят на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Има ли опасност след вземането на решение 
от Общинският съвет да не бъде отпуснато финансиране за Дневния център? 

Заместник председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Да опасност има. Ние ще направим 
предложение за откриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен 
център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена до Изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане и ще защитаваме интересите си до последно. Тези 
учреждения са актуални и наша главна цел е да утвърдим Дневния център в гр. Елена. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване направеното предложение от кмета на общината в проекта за решение в т.2 
„Капацитет – 36 места” да стане „Капацитет – 36 потребители” на предложението за 
даване на съгласие за откриване на социална услуга в общността „Дневен център за 
деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност от 
01.01.2008 година: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Заместник председателят на Общинския съвет г-н Лазар Костов подложи на 
гласуване предложението за даване на съгласие за откриване на социална услуга в 
общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като 
делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година с гласуваната промяна: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 46/31.07.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за откриване на социална услуга в 
общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена 
като делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално 

подпомагане и във връзка чл.36, ал.2, т.5 и чл.36а, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
РЕШИ :  

 
1. Дава съгласие за откриване на социална услуга, предоставяна в общността 

„Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от 
държавата дейност от 01.01.2008 година, която ще се предоставя в ремонтираната за 
целта сграда, намираща се в гр.Елена, ул.”Хаджи Ю.Брадата” № 69, актувана с АОС 
№137/25.04.1997 г., УПИ ХVІІІ в кв.21 по плана на града. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане 
да разреши откриването на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център 
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за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2008 година със следните показатели: 

Капацитет – 36 потребители 
Численост на персонала – 14 бройки 
Средна месечна брутна заплата на едно лице от 01.01.2008 година – 314.02 лв. 
Средствата за издръжка се определят съгласно Стандартите за издръжка на 

делегираните от държавата дейности. 
3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати Решението на ОбС-Елена до 

Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Велико Търново за изготвяне на 
предложение за откриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен 
център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена до Изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Заместник председателя на Общински съвет 
г-н Лазар Костов закри 7-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)
 


