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П РО ТОКОЛ  
 

№ 2  
 

Днес 14 декември 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 16 общински съветници от общо 17, 
като отсъства общинският съветник Милко Моллов. От Общинска администрация 
участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмет на общината г-н 
Йордан Кирчев, секретарят на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета 
Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа Мария Симеонова – мл.експерт „ЧР”, 
кмета на кметство с. Константин г-н Стоян Пенков, кмета на кметство с. Майско г-жа 
Зоя Ангелова, кмета на кметство с. Беброво г-н Николай Колев, кмета на кметство с. 
Каменари г-н Стоян Драгостинов, кмета на кметство с. Палици г-жа Ана Атанасова, 
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, 
гости 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 16 общински 
съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Вн.:Председателят на ОбС 
2. Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които 

общината е член. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за 
обществен ред и сигурност. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно определяне нов състав на Местната комисия по Закона 

за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове. 

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. 
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В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Вн.:Председателят на ОбС 
2. Предложение относно определяне на представители в сдружения, в които 

общината е член 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за 
обществен ред и сигурност. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно определяне нов състав на Местната комисия по Закона 

за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове. 

Вн.:Кмета на общината 
 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител, запозна 

присъстващите с предложението за избор на временна комисия за подготовка на 
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

В 14.30 часа в залата влиза общинският съветник г-н Милко Моллов. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 2/14.12.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на Проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет – Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
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Р ЕШ И : 

 
1. Избира временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общинският съвет – Елена, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация в състав: 

- Симеон Стоянов Кънчев – Председател 
- Георги Благоев Аргиров – член 
- Лазар Николов Костов– член 
- Красимир Иванов Катрафилов – член 
- Валентин Владимиров Гуцов – член 
2. Проектът за Правилник да бъде внесен за разглеждане на следващото 

заседание на Общински съвет. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмет на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за определяне 
на представители в сдружения, в които общината е член. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за определяне на представители в сдружения, в които общината е член. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Тъй като сме нови общински съветници, 
ще помоля кмета да ни даде по-подробна информация за дейността на тези сдружения. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Мога да говоря много, но най-общо ще кажа: В 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ членуват 264 
общини. Това е едно доброволно сдружение между общините. НСОРБ защитава 
интересите на общините членки пред институции като Народно събрание, 
Министерски съвет и други. Регионално сдружение на общините „Централна стара 
планина” /РСО”ЦСП”/ обхваща 14 общини от Централна и Средна Стара планина 
създадено е 1996 г. Регионално сдружение на общините „Янтра” /РСО”Янтра”/ е най-
малкото по обхват сдружение, в него членуват общини от Великотърновска област,без 
община Свищов. Обединение между общините около басейна на р.Янтра. Всички тези 
сдружения имат електронни страници в Интернет и всеки , който проявява интерес 
може да се запознае с Устава и целите на Сдруженията  

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за определяне на 
представители в сдружения, в които общината е член: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
7 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
8 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
9 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 3/14.12.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на представители в сдружения, в които общината 
е член 

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

 
Р ЕШ И : 

 
1. ОПРЕДЕЛЯ представители на общината в НСОРБ: 
1.1. САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ – кмет на община ЕЛЕНА – за делегат; 
1.2. СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ – председател на ОбС-Елена – за зам.делегат

  
 
2. ОПРЕДЕЛЯ представители на общината в РСО „ЦСП”: 
2.1. САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ – кмет на община ЕЛЕНА  
2.2. СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ – председател на ОбС-Елена  
2.3. ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ – общински съветник. 
 
3.  ОПРЕДЕЛЯ представители на общината в РСО „Янтра”: 
3.1. САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ – кмет на община ЕЛЕНА – за делегат; 
3.2. СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ – председател на ОбС-Елена – за зам.делегат 
 
4. ОТМЕНЯ Решение № 7 от 28.11.2003 г.   
  

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

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност. 

Председателят на Общинският съвет предложи в състава на Местната комисия 
за обществен ред и сигурност по решение на Общинският съвет, като член да бъде 
включен г-н Димитър Димитров Кънчев. 

Г-н Красимир Катрафилов предложи в състава на Местната комисия за 
обществен ред и сигурност да се конкретизира персонално началника на РПУ-Елена. 
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Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев предложи вместо 
началник на РПУ-Елена се запише: Йордан Илиев Йорданов началник група ПП при 
РПУ – Елена. 

Други предложения не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 
сигурност, с направеното предложение в състава на Местната комисия за обществен 
ред и сигурност по решение на Общинският съвет, като член да бъде включен г-н 
Димитър Димитров Кънчев 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 
сигурност, с направеното предложение в състава на Местната комисия за обществен 
ред и сигурност да се конкретизира, като вместо началник на РПУ-Елена се запише: 
Йордан Илиев Йорданов началник група ПП при РПУ – Елена. 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 
сигурност с гласуваните допълнения: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 4 /14.12.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред 
и сигурност 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с реализация на 

стратегията „Полицията в близост до обществото”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р ЕШ И : 
 

1.Актуализира състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност, 
както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Стоянов Кънчев – председател на ОбС – Елена; 
СЕКРЕТАР: Валентина Стефанова Мирчева – секретар на общината; 
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Илиев Йорданов началник група ПП при РПУ – Елена; 
инж. Йордан Тодоров Йорданов – началник на РС “ПБЗН”-Елена; 
Димитър Димитров Кънчев - общински съветник 
инж. Николай Петров Наумов – служител по сигурността на информацията и 

защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в общинската 
администрация; 

Калоян Златков Златев – гл.специалист “Гори и земеделие” в общинската 
администрация; 

Костадин Савов Димитров – председател на Местен съвет по туризъм; 
Тихомир Йорданов Кузманов – председател на сдружение ЛРД “Сокол 1899” гр. 

Елена. 
2.Настоящото решение отменя Решение № 75/28.10.2004г. на ОбС. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмет на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за определяне 
нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за определяне нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните 
въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове да бъдат включени следните общински 
съветници: инж.Георги Благоев Аргиров 

г-н Лазар Николов Костов 
д-р Стела Петрова Горбанова- Василева 
Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и господа 
общински съветници, г-н Кмете. Не зная някой от общинските съветници има ли такива 
влогове, но ако има мисля, че е редно да бъдат включени в състава. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за определяне нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане 
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове с 
предложението в състава й да бъдат включени следните общински съветници: 
инж.Георги Благоев Аргиров 
г-н Лазар Николов Костов 
д-р Стела Петрова Горбанова- Василева: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за определяне нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане 
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове с 
гласуваното допълнение: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 5 /14.12.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне нов състав на Местната комисия по Закона за 
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и във 

връзка с чл.16, ал.2 от Правилника за прилагането му ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 
 

Р ЕШ И : 
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1. Определя състав на Местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ в състав от 7 члена, 
както следва: 

Председател: Йордан Кирчев Василев – зам.кмет на общината 
Членове: 1. Петя Стоянова Добрева – н-к сектор „УСКП” 
2. Александър Стефанов Атанасов – представител на гражданите, работили по 

70-то ПМС от 1980 г. 
3. Иван Костадинов Златев – представител на гражданите с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове 
4. инж. Георги Благоев Аргиров – общински съветник; 
5. Лазар Николов Костов – общински съветник; 
6. д-р Стела Петрова Горбанова – Василева – общински съветник; 
 

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

Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 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)
 


