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П РО ТОКОЛ  
 

№ 8  
 

Днес 06.08.2007 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието 
участие взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските 
съветници: Лазар Костов, инж. Дилян Млъзев и д-р Даниела Лаловска. От Общинска 
администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам.кмета на 
общината г-н Йордан Кирчев и г-жа Мария Йорданова – ст.специалист „Бюджет”.         

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 14 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на община Елена през 2007 година. 

Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на община Елена през 2007 година. 

Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА 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 приемане 
на Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Елена през 2007 
година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Елена 
през 2007 година, като първо благодари на всички общински съветници за бързото 
отзоваване на заседанието на Общинският съвет. Причината за свикването на заседание 
толкова бързо е че общината е притисната от срокове. На 5 юли 2007 година в 
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Държавен вестник бе публикувана Наредбата за условията и реда за финансово 
подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 год., в която се дава 
възможност на общините да поискат допълнително средства от Централния бюджет. 
Шест са критериите. За да кандидатстват общините трябва да отговарят поне на три от 
тях. Срокът е 5 август да се представи Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на община Елена през 2007 год., План за изпълнение на програмата за 
ограничаване на структурния дефицит на община Елена и Анализ на причините за 
определяне на община Елена с обективен структурен дефицит. Община Елена има 
реален шанс да  кандидатства за 72 000 лв.  Г-н Топалов поднесе още веднъж извинение 
за краткия срок. 

Председателя на Общински 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 06.08.2007 г. от 13.30 часа предложението за приемане на 
Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Елена през 2007 година, 
като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на 
община Елена през 2007 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 47/06.08.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на община Елена през 2007 г.  

 
  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.2, т.3 от 
Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен 
структурен дефицит през 2007 год., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   

 
РЕШИ :  

 
1. Приема Программа за ограничаване на структурния дефицит на община Елена 

през 2007 година. 
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на Програмата. 

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

Кънчев закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 14.50 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)
 


