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П РО ТОКОЛ  

 
№ 1 1  

 
Днес 25.09.2007 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието участие 
взеха 13 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: 
Кремена Славчева, инж. Дилян Млъзев, д-р Даниела Лаловска и инж.Иван Маринов. От 
Общинска администрация участие взеха: зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 
секретарят на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор 
дирекция „ХД”, инж. Анка СтоЙкова – гл.инженер , 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, 
Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Стефан Котуков – кметски наместник 
с.Буйновци, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Марийка Корчева – 
кметски наместник с.Мийковци, 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 13 общински 
съветника. 

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

 
ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  

 
1. Предложение относно разпределение на допълнителна субсидия за 

капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – разпределение на допълнителна 
субсидия и вътрешни компенсирани промени към 10.09.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно даване съгласие за предоставянето от община Елена на 

социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания”, в 
изградения по програма ФАР център, като местна дейност във Функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на 

училището в с. Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за 
възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма 
ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на 
услуги в общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”  

Вн.: Кмета на общината 
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4. Предложение относно прехвърляне на движимо имущество, собственост на 
община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността кмет 

на община и кметове на кметства. 
Вн.: Кмета на общината 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 
присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.6 в проекта за дневен ред да се 
добави предложението за прекратяване на съсобственост между община Елена и РПК-
Елена. 

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

като т.6 в проекта за дневен ред да се добави предложението за прекратяване на 
съсобственост между община Елена и РПК-Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно разпределение на допълнителна субсидия за 
капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – разпределение на допълнителна 
субсидия и вътрешни компенсирани промени към 10.09.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно даване съгласие за предоставянето от община Елена на 

социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания”, в 
изградения по програма ФАР център, като местна дейност във Функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на 

училището в с. Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за 
възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма 
ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на 
услуги в общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”. 

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно прехвърляне на движимо имущество, собственост на 

община Елена. 
Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността кмет 
на община и кметове на кметства. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно прекратяване на съсобственост между община Елена и 
РПК- Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на 
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. 
– разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
10.09.2007 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи и 
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на 
община Елена за 2007 г. – разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни 
компенсирани промени към 10.09.2007 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 24.09.2007 г. от 16.00 часа предложението за разпределение на 
допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен 
списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
10.09.2007 г., 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 разпределение на 
допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен 
списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 
10.09.2007 г.: 
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 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” 
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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 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 60/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Разпределение на допълнителна субсидия за капиталови 
разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за 
финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – 
разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани 
промени към 10.09.2007г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния 

бюджет на РБ за 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 
1. Приема разпределение на допълнителна субсидия и извършване на вътрешни 

компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на община Елена към 10 септември 2007 г, 
съгласно Приложение № 1, на основание чл. 13, ал. 3 от ЗДБРБ за 2007 г., както следва: 
 

 Било на 09.09.2007 г.:  Става на 10.09.2007 г.: 
 1 101 020     1 347 823  
в т.ч. ЦСКР 980 600  в т.ч. ЦСКР 1 078 000 
СФИДА  45 100  СФИДА  184 400 
СБС  75 320  СБС  85 423 

 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
даване съгласие за предоставянето от община Елена на социална услуга в общността 
„Дневен център за деца с ментални увреждания”, в изградения по програма ФАР 
център, като местна дейност във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие за предоставянето от община Елена на социална 
услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания”, в изградения по 
програма ФАР център, като местна дейност във Функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 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 24.09.2007 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие за 
предоставянето от община Елена на социална услуга в общността „Дневен център за 
деца с ментални увреждания”, в изградения по програма ФАР център, като местна 
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дейност във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. 
до 31.12.2007 г., 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 даване съгласие за 
предоставянето от община Елена на социална услуга в общността „Дневен център за 
деца с ментални увреждания”, в изградения по програма ФАР център, като местна 
дейност във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. 
до 31.12.2007 г.: 
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 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” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 61/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставянето от община Елена на 
социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални 
увреждания”, в изградения по Програма ФАР център, като местна дейност 
във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 
г. до 31.12.2007 г.  

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

чл.18, ал.1, т.2 и чл. 24, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.5 от 
ППЗСП, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет – Елена дава съгласие за предоставянето от община Елена на 
социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания” в изградения 
по Програма ФАР център, финансирана от бюджета на Община Елена за 2007 г. като местна 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” във 
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функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г. със 
следните показатели: 

Капацитет - 33 потребители 
Численост на персонала – 10 щатни бройки  
Средна брутна месечна работна заплата за персонала от 01.10.2007 г.- 289,93 лв.  
2. Увеличава приходната част на бюджета на община Елена за 2007 г. по параграф 40-22 

Приходи от продажба на сгради с 18 048 лв. или общо по параграф 40-22 208 248 лв.  
3. Увеличава разходната част на бюджета за 2007 г. с 18 048 лв. за дейност „Други 

служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” във функция „ 
Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разпределен по параграфи и подпараграфи по 
Приложение №1 

 4. Освобождава лицата, ползващи социалната услуга „Дневен център за деца с ментални 
увреждания” от заплащане на месечна такса от 01.10 до 31.12.2007 г. на основание чл.8 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Елена. 

Приложение № 1
Б Ю Д Ж Е Т 2007 Г.  

    
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    
Показатели параграф Годишен 

план ІV-то 
тримесечие

5-32-559 ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА       
Заплати на персонал, нает по тр. и сл.правоотношения 01-00 8698 8698
заплати на персонал по тр. правоотношения 01-01 8698 8698
Др.възнаграждения и плащания на персонала 02-00 1974 1974
за персонал по извънтрудови правоотношения 02-02 1974 1974
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 2198 2198
осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 1652 1652
здравно-осигурителни вноски от работодател 05-60 366 366
вноски за ДЗПО от работодател 05-80 180 180
Издръжка 10-00 5178 5178
храна 10-11 2500 2500
учебни разходи 10-14 400 400
материали 10-15 200 200
вода, горива и енергия 10-16 600 600
разходи за външни услуги 10-20 1478 1478
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ   18048 18048
        

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ   
КЪМ 
01.01. КЪМ 31.12.

Численост на персонала   0 10
Брой обслужвани лица   0 33
        

Забележка:В тази дейност следва да се отчитат разходите, 
извършвани за трапезарии и други социални услуги       
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
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предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на училището в с. Илаков рът за 
нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора с умствена 
изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и 
образователни услуги за възрастни хора”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на училището в с. 
Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора 
с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР 
BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”. 

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 
24.09.2007 г. от 17.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на 
сградата на училището в с. Илаков рът за нуждите на проект « Изграждане на Защитено 
жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена» по 
Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в 
общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”, като 
го подкрепя с 5 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 предоставяне за 
безвъзмездно ползване на сградата на училището в с. Илаков рът за нуждите на проект 
„Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. 
Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и 
образователни услуги за възрастни хора” : 
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 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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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 62/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на 
училището в с. Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено 
жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община 
Елена” по Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация 
посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, 
компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и 
образователни услуги за възрастни хора” 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

Предоставя безвъзмездно за срок от 10 години за нуждите на проект 
„Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. 
Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и 
образователни услуги за възрастни хора” следния недвижим имот в с. Илаков рът, 
актуван с АОС №114/14.03. 1997 г., а именно училище - масивна сграда на един етаж 
със застроена площ 238 кв. м. състояща се от 6 стаи, изградена в парцел І в кв. 15 по 
регулационния план на с. Илаков рът- незастроено дворно място от 1016 кв. м. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
прехвърляне на движимо имущество, собственост на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за прехвърляне на движимо имущество, собственост на 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 
24.09.2007 г. от 17.00 часа предложението за прехвърляне на движимо имущество, 
собственост на община Елена, като го подкрепя с 5 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 прехвърляне на 
движимо имущество, собственост на община Елена: 
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” 
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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 отсъства 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ отсъства 
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 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 63/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Прехвърляне на движимо имущество, собственост на община 
Елена 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.20, ал.3 от НРПУРОИКПКООЕ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие община Елена да прехвърли за безвъзмездно ползване на 
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Елена, 
специализиран противопожарен автомобил, марка „Щаер” с ДК № ВТ 48-48 ВА, който 
е получен като дарение от Австрия. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 
кметове на кметства. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на 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 24.09.2007 г. от 16.30 часа 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 
кметове на кметства, като го подкрепя с 3 гласа”за”. 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев предложи в проекта за 
решение да се добави ЕГН на временно изпълняващите длъжността кмет на община и 
кметове на кметства. 

Избора за временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство 
да бъде гласуван по отделно. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 
кметове на кметства с направеното предложение за допълнение на проекта за решение - 
да се добави ЕГН на временно изпълняващите длъжността кмет на община и кметове 
на кметства: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
избора за временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство да бъде 
гласуван по отделно на предложението за избиране на временно изпълняващи 
длъжността кмет на община Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община 
Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 64/25.09.2007г. 

 
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община 
Елена 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 1 от Закона за 
местните избори, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Елена до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината – г-н Йордан Кирчев Василев с 
ЕГН 5205011447 – заместник-кмет на общината, считано от датата на регистриране на 
досегашния кмет в ОИК-ЕЛЕНА; 

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

предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 
Майско: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 65/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Майско 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 1 от Закона за 
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местните избори, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Майско – Дианка Иванова 
Минова с ЕГН 5007211452 – старши специалист АОН – км.Майско, считано от датата 
на регистрация на досегашните кметове в ОИК-ЕЛЕНА : 
 
 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 
Константин : 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 66/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Константин 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 1 от Закона за 
местните избори, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Константин – Бедрие Кязимова 
Еминова с ЕГН 5909118233– старши специалист АОН – км.Константин, считано от 
датата на регистрация на досегашните кметове в ОИК-ЕЛЕНА  

 
 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 
Палици: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 67/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Каменари 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 1 от Закона за 
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местните избори, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински 
съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Каменари до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Каменари – Снежана Стоянова 
Драганова с ЕГН 8810171494 – безработна., считано от датата на регистрация на 
досегашните кметове в ОИК-ЕЛЕНА : 

 
 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
прекратяване на съсобственост между община Елена и РПК- Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за прекратяване на съсобственост между община Елена и РПК- 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 
24.09.2007 г. от 17.00 часа предложението за прекратяване на съсобственост между 
община Елена и РПК- Елена., като го подкрепя с 5 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 прекратяване на 
съсобственост между община Елена и РПК- Елена: 

На основание чл.37 от ЗМСМА и чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация – председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев и 
г-жа Пенка Попова не участват в гласуването: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ не участва 
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 не участва 
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” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 68/25.09.2007г. 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Елена и РПК – 
Елена 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.38, ал.2 от 
НРПУРОИКПКООЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между РПК – Елена и 
община Елена чрез продажба на 26,40% идеална част от сграда-фурна със застроена 
площ 110 кв.м., съставляващо парцел ІV в кв.12 по плана на с.Буйновци, община Елена. 

2. Определя продажна цена на идеалната част на 924,00 лв. без ДДС. 
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажба. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.50 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)
 


