
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/25-57 web: obs.elena.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 9  
 

Днес 30.08.2007 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: 

инж.Георги Аргиров, Милко Моллов, 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, г-жа Мария Йорданова – 

ст.специалист „Бюджет”, г-н Калоян Златев – ст.експерт „З и Г” и 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, Иван Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, Сийка Николова – кметски 

наместник с.Марян, Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, Силвия 

Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Йордан Йорданов – кметски наместник 

с.Илаков рът, Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици 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 : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

Вн.: Председател ОбС 

3. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни 

заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 

съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се на ул.”Пърчевци” гр.Елена 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се в с.Ганев дол община.Елена 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно създаване на кметство Палици. 

Вн.: Кмета на общината 
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7. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно 

лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането на санитарни 

сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов 

Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно вземане на решение за участие на община Елена в 

проект по „Програма Интелигентна Енергия Европа”. 

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 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

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

 

След проведеното гласуване бе приет следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

Вн.: Председател ОбС  

3. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни 

заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 

съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се на ул.”Пърчевци” гр.Елена 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се в с.Ганев дол община.Елена 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно създаване на кметство Палици. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно 

лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането на санитарни 

сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов 

Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско 

Вн.: Кмета на общината 
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9. Предложение относно вземане на решение за участие на община Елена в 

проект по „Програма Интелигентна Енергия Европа”. 

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 

информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г. 

В 14.30 часа в залата влиза д-р Даниела Лаловска – общински съветник 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г. 

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 29.08.2007 г. от 16.00 часа предложението за информация за 

текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

В 14.50 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска– общински съветник: Имам едно питане към кмета на общината 

във връзка с разчета за финансиране на капиталовите разходи. От кога ще започне 

усвояване на средствата за пътна мрежа? Може би са заложени през второто полугодие, 

но ние няма от къде да знаем. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Става въпрос за функция 08: Икономически 

дейности и услуги. Към днешна дата обектите са: В момента машините на „Пътни 

строежи” В.Търново правят ремонт на път Давери-Каменари-Бойковци. Ремонтът на 

мост „Фарашка” с.Беброво предстои. Завършен и разплатен е ремонтът на път ІV-53406 

„Тодювци-Дрента” за 200 000 лв. С изкърпване и частично преасфалтиране е завършен 

пътя Средни колиби-Раевци – той стана под формата на публично частно партньорство 

между общината и собствениците на имоти в Раевци. Ремонтът на път ІV-53018 

„Марян-Чакали-Костел” ще търпи промени, като част от средствата ще бъдат 

пренасочени към ремонт на път ІV-55115 „Елена-Горни Чукани”. Завършен и разплатен 

е ремонтът на път ІV-53111 „Елена-Блъсковци”.Накратко казано работата в общината 

за удобни и съвременни пътища продължава. 

Други изказвания не бяха направени.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за информация за 

текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г.: 

 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 

5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

7 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ”ЗА” 
8 ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА ”ЗА” 
9 СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 



Мандат 2003 – 2007 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.08.2007 г. 

 

 4 

10 КРЕМЕНА МАТЕЕВА СЛАВЧЕВА отсъства 

11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ отсъства 

13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2007 г. 

 

На основание на изложеното, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.25 от ЗОБ и чл.45 от 

Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И :  

 

1.Приема информацията за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 

2006 г. 

-за приходите Приложение №1; 

-за разходите Приложение №2; 

-за капиталовите разходи Приложение №3; 

 

2.Възлага на кмета на общината да преразгледа сключените договори за 

отдаване под наем на общински имоти, да заведе съдебен иск за събиране на 

просрочените наеми и да прекрати договорите с некоректните длъжници. За 

освободените от наематели имоти общинска собственост, да се организират и проведат 

търгове за отдаване под наем. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител запозна 

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

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 28.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за 

периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г., като го подкрепят с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г.: 
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 49/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

 

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  

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

 

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 определяне 

на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на 

средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2007 г. и 

утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 

г. 

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 29.08.2007 г. от 16.00 часа предложението за определяне на 

средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на 

средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г., като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

г-н Петър Коев – общински съветник: Каква е мотивацията работните заплати в 

дейностите Култура и Музей да бъдат увеличени с близо 40% на фона на другите 

корекции? 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Средната месечна брутна работна заплата на 

едно лице от персонала по дейности се определя от Министерство на финансите и 

отрасловите министерства и диференцирани за общината средни месечни брутни 

работни заплати от 01.07.2007 г. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска– общински съветник: Уважаеми господин председател, дами и 

господа общински съветници. Поради каква причина са увеличени повече от 10% 

работните заплати на служителите от дейност Осветление и РТВ. Не е нормално 

заплатата на кметът на кметство Каменари да е по-ниска. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Ангажираността на хората заемащи тези 

длъжности е голяма. Заплатите им преди бяха малки и решихме да ги изравним с 
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останалите специалисти от общинската администрация. Г-жа Мария Йорданова ще Ви 

даде по-голяма точност. 

г-жа Мария Йорданова – ст.специалист „Бюджет”: При приемането на бюджета за 2007 

година, тези бройки бяха вакантни. С приемането на промените в структурата на 

общинската администрация се получи тази разлика. По една бройка са длъжностите и 

затова се получава така. 

Други изказвания не бяха направени.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за определяне на средните месечни брутни работни заплати от 

01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 

175 от 24.07.2007 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на средните месечни брутни работни заплати от 

01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в 

съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал. 2, 3, 5 , 6 и 7 от ПМС № 175 

от 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1.Определя основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на 

кметства считано от 1 юли 2007 г. както следва: 

 

№ Кмет Основна месечна РЗ /лв./ Граници “от–до” 

от 01.07.07 г. До 30.06.2007 От 01.07.2007 

1. Кмет на община 1038 1147 694-1147 

2. Кмет на кметство с.Беброво 364 404 314-700 

3. Кмет на кметство с.Майско 400 444 314-700 

4. Кмет на кметство 

с.Константин 

400 444 314-700 

5. Кмет на кметство с.Каменари 330 366 314-700 

 

2.Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала за 

държавна дейност, дофинансирана с общински приходи – общинска администрация, за 

приетата допълнителна численост, считано от 01.07.2007 г. 

 

№ Функция, дейност Численост /бр/ Ср.мес.брутна РЗ С-ва за 

РЗ 

01.07.до 

31.12.07 

до 30.06. 

2007 

от 

01.07.07 

до 

30.06.07 

от 

01.07.07 
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1. Държ.дейност, 

дофинанс. с общински 

приходи Общинска 

администрация 

6 6 402,59 442,85 15943 

 

3.Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите в 

местните дейности, считано от 01.07.2007 г. и утвърждава средствата за работна 

заплата както следва: 

 

№ Дейност общинска 

отговорност 

Численост /бр/ Средна месечна 

брутна РЗ /лв/ 

С-ва за 

РЗ от 

01.07.до 

31.12.07 
до 30 

юни 

2007 

от 

01.07.07 

до 30.06. 

2007 г. 

От 

01.07.07 

1. Д С П 13 13 255,00 280,50 21879 

2. ЖС, БКС, ООС-Др.дей- 

 ности по ЖС и РР 

9 9 293,06 382,15 20636 

2.1 Осветление 1 1 340 412,61 2476 

2,2 Други дейности по ЖС 

и благоуктройство 

8 8 287,18 378,34 18160 

3. КУЛТУРА 7 7 299,31 352,82 14819 

3.1. Библиотека 3 3 290,57 357,07 6427 

3.2. Д Д К 3 3 285,67 330,92 5957 

3.3. РТВ 1 1 340 405,79 2435 

 

4.Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала по 

дейности и заведения, в рамките на определените от Министерство на финансите и 

отраслевите министерства и диференцирани за общината средни месечни брутни 

работни заплати от 01.07.2007 г. и утвърждава средствата за работна заплата както 

следва: 

 

№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 

Численост /бр/ Средна месечна 

брутна РЗ /лв/ 

С-ва за 

РЗ от 

01.07.до 

31.12.07 
до 30.06. 

2007 г. 

от 

01.07.07г 

до 30.06. 

2007 г. 

От 

01.07.07 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

180,0 

140,5 

39,5 

180,0 

140,5 

39,5 

353,74 

382,75 

250,54 

384,06 

414,13 

277,10 

414787 

х 

х 

1.1. Общообразоват.уч. 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

114,0 

100,0 

14,0 

114,0 

100,0 

14,0 

366,64 

384,21 

241,14 

394,19 

413,17 

258,57 

269625  

х 

х 

1.1.1 СОУ гр.Елена 

в.т.педагогически 

непедагогически 

51,8 

46,3 

5,5 

51,8 

46,3 

5,5 

366,53 

379,06 

261,09 

394,56 

407,32 

287,09 

122628 

х 

х 

1.1.2 Начално училище 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

15,5 

13,5 

2,0 

15,5 

13,5 

2,0 

385,42 

406,37 

244,00 

415,92 

439,02 

260 

38681 

х 

х 

1.1.3 ОУ с.Майско 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

17,4 

14,9 

2,5 

17,4 

14,9 

2,5 

356,03 

380,00 

213,20 

382,47 

409,73 

220,00 

39930 

х 

х 
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1.1.4 ОУ с.Константин 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

17,0 

15,0 

2,0 

17.0 

15,0 

2,0 

378,76 

405,93 

234,50 

411,72 

433,75 

246,50 

41995 

х 

х 

1.1.5 ОУ с.Беброво 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

12,3 

10,3 

2,0 

12,3 

10.3 

2,0 

332,03 

352,82 

225,00 

357,60 

380,63 

239,00 

26391 

х 

х 

2. Професионални пара- 

лелки СОУ 

В т.ч.педагогически 

непедагогически 

15,0 

 

11,0 

4,0 

15,0 

 

11,0 

4,0 

318,39 

 

351,44 

227,50 

350,23 

 

386,58 

250,25 

31520 

 

х 

х 

3. ППП 6 г. деца  

в т.ч. педагогически 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

380,50 

380,50 

403,00 

403,00 

4835 

Х 

3.1 ППП 6 г. ОУ Майско 

В т.ч.педагогически 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

358,00 

358,00 

377,83 

377,83 

2267 

х 

3.2 ППП 6 г. ОУ 

Константин 

В т.ч.педагогически 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

403,00 

403,00 

428,00 

428,00 

2568 

х 

4. Общежитие 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

5,0 

4,0 

1,0 

5,0 

4,0 

1,0 

347,20 

377,25 

227,00 

381,92 

414,98 

249,70 

11458 

х 

х 

5. Извънучилищни 

дейности 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

2,5 

 

2,5 

- 

2,5 

 

2,5 

- 

315,20 

 

315,20 

х 

350,40 

 

350,40 

х 

5256 

 

х 

х 

6. Др.д-ти по образов. 

в т.ч.непедагогич. 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

358,40 

358,40 

398,52 

398,52 

11956 

Х 

7. Ц Д Г 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

36,5 

21,0 

15,5 

36,5 

21,0 

15,5 

329,38 

401,48 

231,70 

365,92 

441,62 

263,36 

80137 

х 

х 

7.1. ЦДГ “Радост” 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

19,0 

11,0 

8,0 

19,0 

11,0 

8,0 

338,31 

406,18 

244,98 

373,34 

448,27 

270,40 

42560 

х 

х 

7.2. ЦДГ с.Майско 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

3,5 

2,0 

1,5 

3,5 

2,0 

1,5 

323,00 

396,00 

225,67 

358,84 

435,50 

256,63 

7536 

х 

х 

7.3. ЦДГ с.Константин 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

3,5 

2,0 

1,5 

3,5 

2,0 

1,5 

338,43 

405,00 

249,67 

364,56 

429,00 

278,63 

7656 

х 

х 

7.4. ЦДГ с.Беброво 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

3,5 

2,0 

1,5 

3,5 

2,0 

1,5 

320,14 

391,50 

225,00 

355,41 

436,00 

247,97 

7464 

х 

х 

7.5. ЦДГ с.Палици 

в т.ч.педагогически 

непедагогически 

7,0 

4,0 

3,0 

7,0 

4,0 

3,0 

308,43 

394,50 

193,67 

355,27 

435,50 

248,30 

14921 

х 

х 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

В т.ч. държ.дейности 

Д.д.дофинансирана 

15,5 

15,0 

0,5 

15,5 

15,0 

0,5 

267,37 

267,37 

267,37 

294,11 

294,11 

294,11 

27352 

26470 

882 

2.1. Детска ясла–държ.д. 11,0 11,0 267,37 294,11 19411 

2.2. Детска ясла-държ.д. с 

общинско дофинанс. 

0,5 0,5 267,37 294,11 882 

2.3. Д Д З – държ.д. 4,0 4,0 267,37 294,11 7059 
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3. СОЦ.ОСИГУРЯВАН

Е И ГРИЖИ 

34,0 34,0 247,50 272,25 55539 

3.1. ДДМУИ с.Ил.рът 34,0 34,0 247,50 272,25 55539 

4. КУЛТУРА 6,0 6,0 265,14 371,20 13363 

4.1. Музей 6,0 6,0 265,14 371,20 13363 

5. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ 

х х х х х 

5.1 Общинска 

администрация 

66 66 409,08 449,99 178196 

 

5.Упълномощава кмета на общината със заповед да промени средните месечни 

брутни заплати по дейности и заведения, в рамките на изменение на средните брутни 

работни заплати, диференцирани от отраслевите министерства направени преди края на 

2007 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се на 

ул.”Пърчевци” гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се на 

ул.”Пърчевци” гр.Елена 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

г-н Стоян Николов – Председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 

земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

29.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, 

тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се на ул.”Пърчевци” гр.Елена, като го подкрепя с 4 

гласа „за”. 

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 28.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се на 

ул.”Пърчевци” гр.Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за  

 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 

5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

7 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ”ЗА” 
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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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 51/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска 

собственост. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл.24, ал. 1 и ал. 

3 и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИКПКООЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Обявява присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС 480/26.07.2006г., представляващ застроен 

ПИ 271.90.304.4, находящ се на ул. “Пърчевци”, гр. Елена с площ от 1529 кв. м. имота 

включва: сграда 27190.304.4.1 със застроена площ от 110 кв.м. и сграда 27190.304.4.2 

със застроена площ от 165 кв.м., при граници на имота имот собственост на н-ци 

Минчо Величков Христов, път , имот собственост на н-ци Минчо Величков Христов, 

дере, път . 

2. Утвърждава начална тръжна цена на имота от 35 500,00 лв. /тридесет и пет 

хиляди лева и петстотин лева/, в т.ч. терен 13 800,00 лв. /тринадесет хиляди и 

осемстотин лева/, като върху достигната цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 

45 от ЗДДС.  

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи 

просрочени парични задължения към Община Елена, данъчните и осигурителните 

органи. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 

- Заявление за участие в търга; 

- проекто договор; 

- тръжни условия; 

- декларация за оглед на обекта; 

- декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена; 

- АОС на имота – копие; 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 

Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 
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Членове:  

1.Лиляна Владова – юрист; 

2. Петя Добрева – н-к сектор “УСКП”; 

3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 

4. Георги Аргиров – общински съветник; 

5.Стоян Николов – общински съветник; 

Резервни членове: 

1. Йордан Цветанов – юрист; 

2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 

3. Красимир Николов – общински съветник; 

Възлага на Кмета на общината провеждането на търга за продажба на 

горепосоченият имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със 

спечелилия участник. 

 

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 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол 

община.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол 

община.Елена. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

г-н Стоян Николов – Председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 

земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

29.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, 

тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол община.Елена като предлага:  

В проекта за решение да се добави: „находящ се в свлачищен район” 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 

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 28.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол 

община.Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за допълнение на предложението за утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол община.Елена: 

В т.1.1. от проекта за решение да се добави: „находящ се в свлачищен район”: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол община.Елена: 
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1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 

5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

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 ”ПРОТИВ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска 

собственост. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл.24, ал. 1 и ал. 

3 и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИКПКООЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1.Обявява присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост, а именно: 

1.1. Застроен ПИ 14430.405.11, находящ се в с. Ганев дол, община Елена, 

актуван с АОС №485/27.03.2007 г.с площ от 1247 кв.м., имота включва: сграда 

14430.405.11.1 със застроена площ от 48 кв.м., при граници на имота: имот соб. на Валя 

Владимирова Илиева, имот соб. на Хриска Николова Пейчева, имот соб. на Община 

Елена, път; находящ се в свлачищен район; 

1. Утвърждава начална тръжна цена на имота от 2 600,00 лв. /две хиляди и 

шестстотин лева/, в т. ч. терен 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/, като върху 

достигната цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 45 от ЗДДС.  

2. Утвърждава тръжни условия както следва: 

3.1. До участие в търга се допускат физически и лица нямащи просрочени 

парични задължения към Община Елена, данъчните и осигурителните органи. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 

- Заявление за участие в търга; 

- проекто договор; 

- тръжни условия; 
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- декларация за оглед на обекта; 

- декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена; 

- АОС на имота – копие; 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 

Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 

  

Членове:  

1.Лиляна Владова – юрист; 

2. Петя Добрева – н-к сектор “УСКП”; 

3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 

4. Георги Аргиров – общински съветник; 

5.Стоян Николов – общински съветник; 

Резервни членове: 

1. Йордан Цветанов – юрист; 

2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 

3. Красимир Николов – общински съветник; 

Възлага на Кмета на общината провеждането на търга за продажба на 

горепосоченият имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със 

спечелилия участник. 

 

ПО ШЕСТА 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 създаване 

на кметство Палици. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за създаване на кметство Палици. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по “Устройство на 

територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 

дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 28.08.2007 г. от 

16.00 часа предложението за създаване на кметство Палици, като го подкрепя с 3 гласа 

„за”.  

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.23 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация отправи „Напомняне” 

към д-р Даниела Лаловска за нарушаване реда на заседанието. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 

д-р Даниела Лаловска– общински съветник: Искам да направя предложение за 

допълнение на проекта за решение в т.1 след кметство Палици да се добави: със 

съставните му села – Брезово, Горска, Давери, Миневци и Тумбевци. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за допълнение проекта за решение на предложението за 

създаване на кметство Палици: в т.1 след кметство Палици да се добави: със съставните 

му села – Брезово, Горска, Давери, Миневци и Тумбевци: 

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

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за създаване на кметство Палици:  

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 53/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Създаване на кметство Палици 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА, чл. 16, т. 1 във връзка с §13 от 

Закона за административно – териториално устройство в РБ и в изпълнение на писмо 

№ 91-00-30 от 16.08.2007 г. на МРРБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Създава кметство Палици, със съставните му села – Брезово, Горска, Давери, 

Миневци и Тумбевци, община Елена, област Велико Търново. 

2. Задължава кмета на общината да изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник” решението по т.1. 

 

ПО СЕДМА 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 вземане на 

решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 

Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци съгласно 

лесоустройствен проект и провеждането на санитарни сечи по предписание на 

Държавно лесничейство Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 

територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци 

съгласно лесоустройствен проект и провеждането на санитарни сечи по предписание на 

Държавно лесничейство Елена 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

г-н Стоян Николов – Председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 

земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

29.08.2007 г. от 16.30 часа предложението за вземане на решение за ползване на 

дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и 

Държавно лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането на 

санитарни сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена, като го подкрепя с 4 

гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за вземане на решение за 

ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 

лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен 

проект и провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно лесничейство 

Елена: 

 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 

5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
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6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

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 ”ПРОТИВ” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 54/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно 

лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането 

на санитарни сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.53, ал.2, т.3 от Закона за 

горите и чл.80, ал.2, ал. 8, от Правилника за прилагане на Закона за горите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Възлага на кмета на общината: 

1. Да сключи договор за маркиране на дървесината. 

2. Да проведе процедура за определяне на изпълнител чрез търг с тайно 

наддаване, съгласно чл. 53, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината 

в Община Елена, за предоставяне ползването на дървесина в общински и временно 

общински гори, отдели и подотдели : 320 “а”, 325 “к”, 329 “г”, 367 “у”, 369 “и”, 369 

“м”, 310 “д”, 315 “д” и 180 “о” на територията на Държавно лесничейство гр. Елена; 90 

“в”, 179 “л”, 198 “к”, 201 “и” на територията на Държавно лесничейство с. Буйновци. 

3. Да сключи договор с изпълнителя, спечелил търга.  

 

ПО ОСМА 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 отпускане 

на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство 

Майско. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ адрес 

с.Вълчевци, кметство Майско. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
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г-жа Пенка Попова – Председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 

икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено 29.08.2007 г. от 16.00 часа предложението за отпускане на 

еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство 

Майско, като предлага следните допълнения в проекта за решение: 

1. В т.1 сумата 1000,00 лв. да стане 1500, 00 лв. 

2. В т.1 след Петьо Христов Петков да се добави с ЕГН ********** от 

с.Вълчевци, кметство Майско, Община Елена 

Подкрепили предложението и направените допълнения с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов 

Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско с направеното предложение за 

допълнение в проекта за решение: 

В т.1 сумата 1000,00 лв. да стане 1500, 00 лв. 

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

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов 

Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско с направеното предложение за 

допълнение в проекта за решение: 

В т.1 след Петьо Христов Петков да се добави с ЕГН ********** от 

с.Вълчевци, кметство Майско, Община Елена 

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

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ 

адрес с.Вълчевци, кметство Майско: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 55/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с 

настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Предоставя на Петьо Христов Петков с ЕГН ********** от с.Вълчевци, 

кметство Майско, Община Елена, еднократна помощ в размер на 1 500,00 лв. от 

общинския бюджет. 

2. Възлага изпълнението на кмета на общината. 

 

ПО ДЕВЕТА 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 вземане на 

решение за участие на община Елена в проект по „Програма Интелигентна Енергия 

Европа”. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за вземане на решение за участие на община Елена в проект по „Програма 

Интелигентна Енергия Европа”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по “Устройство на 

територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 

дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 28.08.2007 г. от 

16.00 часа предложението за вземане на решение за участие на община Елена в проект 

по „Програма Интелигентна Енергия Европа”, като го подкрепя с 3 гласа „за”.  

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за вземане на решение за 

участие на община Елена в проект по „Програма Интелигентна Енергия Европа”: 

 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 

5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

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 ”ЗА” 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 
 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 56/30.08.2007 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на община Елена в проект по 

„Програма Интелигентна Енергия Европа” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие за участие на община Елена в проект по „Програма 

Интелигентна Енергия Европа”. 

2. Възлага на кмета на общината да осъществи необходимите процедури във 

връзка с участието на общината в проекта и при необходимост да сключи договор 

уреждащ това участие. 
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Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.45 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)  

 


