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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 
т.4 в проекта за дневен ред да се добави предложението за определяне състава на 
Постоянните комисии на Общински съвет – Елена: 
“ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 приемане на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

Вн.: Председател на ОбС 
2. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – 

Елена за 2007 година. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет – 
Елена. 

Вн.: Председател на ОбС 
4. Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии на Общински 

съвет – Елена. 
Вн.: Председател на ОбС 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
като предложи да не зачита текста, тъй като проекта на правилника е раздаден на всички. 
Г-н Симеон Кънчев уточни, че с решение № 2 от 14.12.2007 г. бе избрана временна 
комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
която на 22.01.2008 година на свое заседание обсъди и прие настоящият проект за 
правилник. В основата на който е досегашния правилник, а променен и допълнен съгласно  
препоръките на НСОРБ и добрите практики на други общини. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за изказване на: 
г-н Димитър Кънчев – общински съветник: Имам само една забележка по правилника, 
предполагам че е допусната техническа грешка в чл.20, ал.2: в текста вместо ал.2 да се 
запише ал.1. 

Други изказвания не постъпиха. 
В 14.40 часа в залата влиза общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане 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 
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Р ЕШ Е Н И Е  № 13/31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет –
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местаната 

администрация, Общински съвет Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
ПО ВТОРА 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 приемане на 
Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за 2007 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за 2007 година. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за 2007 
година: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 14 /31.01.2008 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена 
за 2007 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т. 24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона 
за местното самоуправление и местаната администрация, Общински съвет Елена  

 
Р ЕШ И :  

 
1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС от общинската 

администрация за 2007 година 
 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов благодари на общинските съветници за 
проявеното разбиране и подкрепа на Отчета за изпълнение на актовете на Общински 
съвет– Елена за 2007 година.  
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите в 
залата с предложението за избор на заместник председател на Общински съвет – Елена. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за избор на заместник председател на Общински съвет-Елена: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 15/31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на заместник председател на Общински съвет– Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местаната администрация, Общински съвет Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за заместник председател на Общински съвет – Елена ЛАЗАР НИКОЛОВ 
КОСТОВ 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за определяне състава на Постоянните комисии на Общински съвет – 
Елена, като уточни, че с приемането на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация са определени шест Постоянни комисии към Общинския съвет. Г-н 
Симеон Кънчев предложи да се премине към определяне съставите на Постоянните 
комисии и избиране на председатели. Гласуването да се извърши поотделно за състава и 
председателят на всяка Постоянна комисия.  

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Бюджет и финанси да бъдат включени: 

• Снежана Стефанова Капинчева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Милко Здравков Моллов 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Валентин Владимиров Гуцов 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения състав на Постоянната комисия по Бюджет и финанси: 
• Снежана Стефанова Капинчева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Милко Здравков Моллов 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Валентин Владимиров Гуцов 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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РЕШЕНИЕ № 16 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Бюджет и финанси 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Бюджет и финанси: 
• Снежана Стефанова Капинчева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Милко Здравков Моллов 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Валентин Владимиров Гуцов 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Бюджет и финанси да бъде избрана г-жа Снежана Стефанова 
Капинчева. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси да бъде 
избрана г-жа Снежана Стефанова Капинчева: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 17 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Бюджет и финанси 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Бюджет и финанси г-жа Снежана Стефанова Капинчева 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Устройство на територията да бъдат включени: 

• Георги Благоев Аргиров 
• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Георги Йорданов Пеев 
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• Валентин Владимиров Гуцов 
• Димитър Димитров Кънчев 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения състав на Постоянната комисия по Устройство на територията: 
• Георги Благоев Аргиров 
• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Георги Йорданов Пеев 
• Валентин Владимиров Гуцов 
• Димитър Димитров Кънчев 
 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 18 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Устройство на територията 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Устройство на 
територията: 

• Георги Благоев Аргиров 
• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Георги Йорданов Пеев 
• Валентин Владимиров Гуцов 
• Димитър Димитров Кънчев 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Устройство на територията да бъде избран инж. Георги Благоев 
Аргиров. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Устройство на територията да 
бъде избран г-н Георги Благоев Аргиров: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 19/31.01.2008 г. 
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ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Устройство на територията 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Устройство на територията инж. Георги Благоев Аргиров 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Местно самоуправление да бъдат включени: 

• Йордан Иванов Василев 
• Георги Благоев Аргиров 
• Христо Костадинов Иванов 
• Димитър Димитров Кънчев 
• Красимир Иванов Катрафилов 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения състав на Постоянната комисия по Местно самоуправление: 
• Йордан Иванов Василев 
• Георги Благоев Аргиров 
• Христо Костадинов Иванов 
• Димитър Димитров Кънчев 
• Красимир Иванов Катрафилов 
•  

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 20 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Местно самоуправление 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Местно 
самоуправление: 

• Йордан Иванов Василев 
• Георги Благоев Аргиров 
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• Христо Костадинов Иванов 
• Димитър Димитров Кънчев 
• Красимир Иванов Катрафилов 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Местно самоуправление да бъде избран г-н Йордан Иванов 
Василев. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление да 
бъде избран г-н Йордан Иванов Василев: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 21 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Местно самоуправление 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Местно самоуправление г-н Йордан Иванов Василев 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Общинска собственост да бъдат включени: 

• Милко Здравков Моллов 
• Калин Георгиев Кършев 
• Снежана Стефанова Капинчева 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Красимир Иванов Катрафилов 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

предложения състав на Постоянната комисия по Общинска собственост: 
• Милко Здравков Моллов 
• Калин Георгиев Кършев 
• Снежана Стефанова Капинчева 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Красимир Иванов Катрафилов 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 22 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Общинска 
собственост: 

• Милко Здравков Моллов 
• Калин Георгиев Кършев 
• Снежана Стефанова Капинчева 
• Йордан Иванов Йорданов 
• Красимир Иванов Катрафилов 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Общинска собственост да бъде избран г-н Милко Здравков 
Моллов. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Общинска собственост да бъде 
избран г-н Милко Здравков Моллов: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 23 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Общинска собственост г-н Милко Здравков Моллов 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания да бъдат включени: 
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• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Йордан Иванов Василев 
• Росинка Недялкова Георгиева 
• Стела Горбанова-Василева 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения състав на Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания: 
• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Йордан Иванов Василев 
• Росинка Недялкова Георгиева 
• Стела Горбанова-Василева 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 24 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Образование, култура и вероизповедания 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Образование, култура 
и вероизповедания: 

• Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
• Стефка Петкова Костадинова 
• Йордан Иванов Василев 
• Росинка Недялкова Георгиева 
• Стела Горбанова-Василева 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания да бъде избрана г-жа 
Анастасия Петкова Тонева-Пеева. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Образование, култура и 
вероизповедания да бъде избрана г-жа Анастасия Петкова Тонева-Пеева: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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РЕШЕНИЕ № 25 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Образование, култура и вероизповедания 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Образование, култура и вероизповедания г-жа Анастасия Петкова Тонева-Пеева 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в състава на 
Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности да бъдат включени: 

• Георги Йорданов Пеев 
• Христо Костадинов Иванов 
• Калин Георгиев Кършев 
• Стела Горбанова-Василева 
• Росинка Недялкова Георгиева 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложения състав на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности: 
• Георги Йорданов Пеев 
• Христо Костадинов Иванов 
• Калин Георгиев Кършев 
• Стела Горбанова-Василева 
• Росинка Недялкова Георгиева 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 26 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Здравеопазване, социални дейности 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
1. Определя следния състав на Постоянната комисия по Здравеопазване, 

социални дейности: 
• Георги Йорданов Пеев 
• Христо Костадинов Иванов 
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• Калин Георгиев Кършев 
• Стела Горбанова-Василева 
• Росинка Недялкова Георгиева 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи за председател на 

Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности да бъде избран д-р Георги 
Йорданов Пеев. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални 
дейности да бъде избран д-р Георги Йорданов Пеев: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 27 /31.01.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия на Общински съвет – 
Елена по Здравеопазване, социални дейности 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.40, ал.1 и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Избира за председател на Постоянната комисия на Общински съвет – Елена по 
Здравеопазване, социални дейности д-р Георги Йорданов Пеев 
 

Преди да закрие заседанието, председателя на общинския съвет г-н Симеон Кънчев 
запозна общинските съветници със съдържанието на писмо с изх. № 9110-2 от 24.01.2008 
година на Областния управител г-н Тошко Никифоров. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.15 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет Елена 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


