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П РО ТОКОЛ  

 
№ 1 3  

 
Днес 26.10.2007 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: Вр.ИД кмет на община Елена г-н Йордан 
Кирчев и инж.Димитрина Иванова – директор „УТАБ”. 

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 даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране 
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2008 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 13 общински съветника. 
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 даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране 
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2008 г.. 

Вн.: Вр.ИД Кмета на общината 
 

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 по 
Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията 
на община Елена, за 2008 г.. 
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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 по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на 
проекти на територията на община Елена, за 2008 г., като уточни, че изброените в 
проекта за решение за финансиране проекти през 2008 г. по Проект „Красива България” 
са подредени по специфичност и договаряне. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на становище на: 
г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по “Устройство на 
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 25.10.2007 г. от 
16.00 часа предложението за даване съгласие на Общински съвет –Елена за 
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране 
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2008 г., като го подкрепя 
с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Красимир Николов – общински съветник: Съобразявайки се с казаното от г-н 
Кирчев, че проектите са подредени по специфичност, предлагам да преподредим 
цитираните обекти, като приоритетно поставим на първо място – Ремонт ЦДГ „Ана 
Брадел”- гр.Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Петър Коев – общински съветник: Подкрепям направеното предложение от г-н 
Николов, защото считам, че децата трябва да са приоритет. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Кирчев – Вр.ИД Кмет на общината: Ремонтът на ЦДГ „Ана Брадел” вече 
започна, сградата ще се ремонтира. С така направената подредба се има друго в 
предвид. На първите места в списъка сме заложили обекти, които до сега не са 
афиширани.  

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н Кирчев. Аз се чувствам излъган 
като Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, опазване на 
околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”. Вчера на заседанието 
на Постоянната комисия възникна въпроса – има ли значение номерацията по който са 
подредени проектите за финансиране по Проект „Красива България”, на който Вие 
отговорихте, че няма значение, а сега казвате друго. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев предложи да се премине 
към процедура на гласуване след като няма други изказвания. 
 В залата присъстват 13 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 по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на 
проекти на територията на община Елена, за 2008 г.с направеното предложение: 

Проект № 4 Ремонт на ЦДГ „Ана Брадел” гр.Елена да се запише под № 1 и 
съответно да бъде оправена номерацията на останалите проекти. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за даване съгласие на Общински съвет –Елена за кандидатстване на 
община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на 
проекти на територията на община Елена, за 2008 г.: 
“ЗА” – 13, “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  № 71/26.10.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за 
кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за 
финансиране изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 
2008 г. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

РЕШИ: 
Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване по Проект „Красива 

България”, за финансиране на следните проекти през 2008 г.: 
1. Ремонт ЦДГ „Ана Брадел” - гр. Елена; 
2. Църква „Успение Пресвета Богородица” – с. Тодювци – ремонт фасади и 

покрив, благоустрояване околно пространство; 
3. Манастир „Свето преображение Господне” – с. Марян – ремонт църква, 

камбанария, благоустрояване околно пространство; 
4. Църква „Свето въведение Пресвета Богородици” - с. Илаков рът - ремонт 

църква, камбанария, благоустрояване околно пространство; 
5. Хижа „Буковец” - ремонт фасади и покрив; 
6. Читалище с. Палици - ремонт фасади и покрив; 
7. Ремонт спортна площадка – УПИ ІІ „За озеленяване и спортна площадка” в кв. 

42 по плана на гр. Елена; 
8. ЦДГ с. Беброво - ремонт фасади и покрив; 
9. Благоустрояване парково пространство Парк „Калето” - гр. Елена; 
10. Пенсионерски клуб - гр. Елена - ремонт фасади и покрив;  
 
Определя финансово съучастие на община Елена, в размер – минимум 50% от 

стойността, необходима за реализация на всеки отделен проект. 
 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 13-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)
 


