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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 2  
 

Днес 02.10.2007 г. от 16.00 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието 
участие взеха 11 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските 
съветници: Диана Иванова, Кремена Славчева, инж. Дилян Млъзев, д-р Даниела 
Лаловска, инж.Иван Маринов и Исмаил Мустафов От Общинска администрация 
участие взеха: Вр.ИД кмет на община Елена г-н Йордан Кирчев и секретарят на 
общината г-жа Валентина Мирчева.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА откри 
заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 11 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет –Елена за 
кандидатстване на община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране 
на проекти. 

Вн.: Вр.ИД Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна на Решение на Общински съвет – Елена 

№40/27.06.2007 г.  
Вн.: Вр.ИД 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 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет –Елена за 
кандидатстване на община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране 
на проекти. 

Вн.: Вр.ИД Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна на Решение на Общински съвет – Елена 

№40/27.06.2007 г.  
Вн.: Вр.ИД Кмета на общината 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на Вр.ИД 
кмет на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
даване съгласие на Общински съвет –Елена за кандидатстване на община Елена пред 
Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти. 

Вр.ИД кмет на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие на Общински съвет – Елена за кандидатстване на 
община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти. 

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

предложението за даване съгласие на Общински съвет –Елена за кандидатстване на 
община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 69/02.10.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на община Елена пред Социално инвестиционен фонд за 
финансиране на проекти 
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
РЕШИ: 

 
1.Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване пред СИФ по проект 

„Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, подкомпонент „Инициативи за 
развитие на общинска инфраструктура” за финансиране на микропроект 
„Водоснабдяване ул.”Синджирци”. 

2. Определя финансово съучастие на община Елена в размер – мин.20% от 
стойността, необходима за реализация.  
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на Вр.ИД 
кмет на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна на Решение на Общински съвет – Елена № 40/27.06.2007 г.  

Вр.ИД кмет на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Решение на Общински съвет – Елена № 40/27.06.2007 г.  

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев, 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, 
помоли общинският съветник г-н Стоян Николов да не участва в гласуването. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Решение на Общински съвет – Елена № 40/27.06.2007 г.: 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е  № 70/02.10.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна на Решение на Общински съвет Елена №40/27.06.2007 
г. 
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
 

1. Променя решение №40/27.06.2007 г. в т.І, както следва: 
Общински съвет Елена дава съгласие да бъдат бракувани по законоустановения 

ред следните негодни за употреба ДМА: 
1. Зил самосвал с ДК № ВТ 14-16 ТВ 
2. Бетоновоз „Шкода” с ДК № ВТ 25-06 ТВ 
3. Силоз за цимент 
4. Ремарке самосвално 
5. НИСА с ДК № ВТ 21-59 ТВ 
6. НИСА от училище с. Чакали 
7. Сметосъбирачка тип „Бобър” 
8. ЖУК с ДК № ВТ 01-68 ТВ 
9. ЖУК с ДК № ВТ 31-90 ТВ 
10. Валяк – 8 тонен 
Прехвърля собствеността от община Елена на „Буковец” ЕООД следнитеДМА: 
1. Трактор С100 
2. Зил Водоноска ВТ 16-27 ТВ 
3. Зил Водоноска ВТ 06-84 ТВ 
4. Шкода Водоноска ВТ Г 40-89 
5. ИФА Цистерна ВТ 54-46 
6. Сметосъбирачка ВТ 12-34 ТВ 
7. Асфалтополагаща машина 
8. Багер К 606 
9. Трактор ЮМЗ 
10. Конфискуван автомобил „Волга” 
Общински съвет Елена разрешава прехвърлените ДМА да бъдат бракувани по 

законосъобразния ред. 
 

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

Кънчев закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.50 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)
 


