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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.7 в 
проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие община Елена да 
кандидатства пред Държавна агенция за младежта и спорта с проекти за финансово 
подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена и 
като т.8 в проекта за решение да се добави предложението за прекратяване дейността на 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по образованието”. 

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 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 

т.7 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие община Елена 
да кандидатства пред Държавна агенция за младежта и спорта с проекти за финансово 
подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена: 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 
т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за прекратяване дейността на 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по образованието”. 
„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 определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и 
към 01.07.2008 г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на отделни 

медицински дейности в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделение по 
физикална и рехабилитационна медицина по показателите съгласно Приложение № 9 към 
чл.22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения 

Вн.: Председателят на ОбС 
3. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на имот – общинска собственост /придаваема 
част с площ от 5/пет/ кв.м. към УПИ ХІ-88 кв.109 по плана на гр.Елена/ 

Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно продажба на имот – общинска собственост /застроен УПИ 

VІ- общ., кв.15 по плана на с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м./ 
Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно отдаване под наем на част от застроен поземлен имот 
пл.№ 368, в кв.70 по плана на гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно даване съгласие община Елена да кандидатства пред 

Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
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8. Предложение относно прекратяване дейността на второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити „Други дейности по образованието”. 

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 
определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 г. за делегираната 
от държавата дейност „Общинска администрация”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 
г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 16.00 часа 
предложението за определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 
г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, като го подкрепя с 4 
гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 
г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”: 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 43/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 
г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, в изпълнение на параграф 23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и т.2 от раздел ІІ 
на писмо № ФО-2 от 04.02.2008 г. на Министерство на финансите, Общински съвет - 
Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация” както следва: 

1.1. Към 01.01.2008 г. 66 бройки щатна численост 
1.2. Към 01.07.2008 г. 59 бройки щатна численост 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, като вносител, запозна 
присъстващите с предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на 
отделни медицински дейности в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделение 
по физикална и рехабилитационна медицина по показателите съгласно Приложение № 9 
към чл.22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 
16.30 часа предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на отделни 
медицински дейности в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделение по 
физикална и рехабилитационна медицина по показателите съгласно Приложение № 9 към 
чл.22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на отделни 
медицински дейности в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделение по 
физикална и рехабилитационна медицина по показателите съгласно Приложение № 9 към 
чл.22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения: 
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”
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 отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА „ЗА”

 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 44/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на отделни медицински 
дейности на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделение физикална и 
рехабилитационна медицина по показателите съгласно Приложение № 9 към чл. 22, 
ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 от 
20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения,, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И : 
 

1. Приема Доклад за самооценка на отделни медицински дейности на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов - Елена” ЕООД – отделението по физикална и рехабилитационна 
медицина по показателите съгласно Приложение № 9 към чл. 22, ал.1, т.4 на Наредба № 18 
от 20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения. 

2. Възлага на Управителят на МБАЛ ”Д-р Димитър Моллов” Елена - ЕООД да 
подаде писмено заявление до Министъра на здравеопазването за откриване на 
акредитационна процедура. 
 
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 
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия 
за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, като 
предлага: 

 І-во в т.2 от проекта за решение началната тръжна цена на имота от 23 200 лв. 
/двадесет и три хиляди и двеста лева/ да стане 28 200 лв./двадесет и осем хиляди и двеста 
лева/. 

ІІ-ро в т.5 от проекта за решение за членове на комисията по провеждане на търгът 
да бъдат включени: 

- г-н Милко Здравков Моллов 
- г-н Йордан Иванов Йорданов 
и резервен член инж. Георги Благоев Аргиров  
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Председателят на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Георги Аргиров – общински съветник: Аз имам въпрос към членовете на Постоянната 
комисия по „Общинска собственост”. Какъв е мотивът на Постоянната комисия да 
увеличи цената на имота ? 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Който купи имота си спестява куп бюрократични процедури. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предложението за увеличение на цената бе 
направено от мен, като съм изхождал от две гледни точки: първо това е активен район и 
второ, както каза г-н Моллов проект за сграда няма да се прави. А и постъпването на 5 000 
лв. в бюджета на общинната няма да бъде зле. 

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

направеното предложението за промяна на предложението за утвърждаване на начална 
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тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – 
частна общинска собственост, направена от ПК”ОС”: 

В т.2 от проекта за решение началната тръжна цена на имота от 23 200 лв. /двадесет 
и три хиляди и двеста лева/ да стане 28 200 лв./двадесет и осем хиляди и двеста лева/: 
„ЗА” – 16”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за допълнение на предложението за утвърждаване на начална 
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – 
частна общинска собственост, направена от ПК”ОС”: 

В т.5 от проекта за решение за членове на комисията по провеждане на търгът да 
бъдат включени: 

- г-н Милко Здравков Моллов 
- г-н Йордан Иванов Йорданов 
и резервен член инж. Георги Благоев Аргиров 

„ЗА” – 16”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 
тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост: 
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”
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 отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА „ЗА”

 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 45/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местаната 
администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал. 1 и ал. 3 и чл. 
49, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в община Елена, Общински 
съвет Елена 
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Р ЕШ И :  
 

1. Обявява присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, актуван с АОС 21/20.07.1993г., представляващ застроен 
терен с площ от 295 кв. м., заедно с построената в него сграда със ЗП - 72 кв.м., находящ 
се в пл. № 75, кв. 6 по плана на с. Шилковци, при граници на имота: пл. №73 – 2/3 на 
Мария Иванова Дечева, 1/3 – на Надежда Славова Станчева, пл.№74-Лъчезар Ангелов 
Захариев, пл. №76- църква; 

2. Утвърждава начална тръжна цена на имота от 28 200 лв. /двадесет и осем хиляди 
и двеста лева/, в т.ч. терен 1 400 лв. /хиляда и четиристотин лева/, като върху достигната 
цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 45 от ЗДДС.  

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи 

просрочени парични задължения към Община Елена, данъчните и осигурителните органи. 
3.2. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
- Заявление за участие в търга; 
- проекто договор; 
- тръжни условия; 
- декларация за оглед на обекта; 
- декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена; 
- АОС на имота – копие; 
5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 
Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 
Членове:  
1. Веселка Коева – юрист; 
2. Петя Добрева – н-к сектор “УСКП”; 
3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 
4. Милко Моллов – общински съветник; 
5. Йордан Йорданов – общински съветник; 
Резервни членове: 
1. Йордан Цветанов – юрист; 
2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 
3. Георги Аргиров - общински съветник; 
Възлага на Кмета на общината провеждането на търга за продажба на 

горепосоченият имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със спечелилия 
участник. 

 
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 
продажба на имот – общинска собственост /придаваема част с площ от 5/пет/ кв.м. към 
УПИ ХІ-88 кв.109 по плана на гр.Елена/. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за продажба на имот – общинска собственост /придаваема част с площ от 
5/пет/ кв.м. към УПИ ХІ-88 кв.109 по плана на гр.Елена/. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за продажба на имот – общинска собственост /придаваема част с площ от 
5/пет/ кв.м. към УПИ ХІ-88 кв.109 по плана на гр.Елена/, като го подкрепя с 4 гласа”ЗА”. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за продажба на имот – общинска собственост /придаваема част с 
площ от 5/пет/ кв.м. към УПИ ХІ-88 кв.109 по плана на гр.Елена/: 
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”
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 отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА „ЗА”

 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 46/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на имот – общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местаната 
администрация, във връзка с чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет - Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие за продажба на придаваемата част - частна общинска собственост, 
а именно: 

1.1. Придаваема част с площ от 5 /пет/ кв.м. към УПИ ХІ-88, кв.109 по плана на 
гр.Елена, при граници: УПИ ХІ-88, имот пл.№87 и улица актувана с АОС № 
498/27.12.2007 г. на цена 40,00 лв., без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажба. 
 
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 
продажба на имот – общинска собственост /застроен УПИ VІ- общ., кв.15 по плана на 
с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м./. 
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Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за продажба на имот – общинска собственост /застроен УПИ VІ- общ., 
кв.15 по плана на с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м./. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за продажба на имот – общинска собственост /застроен УПИ VІ- общ., 
кв.15 по плана на с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м./, като го подкрепя с 4 
гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за продажба на имот – общинска собственост /застроен УПИ VІ- 
общ., кв.15 по плана на с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м./: 
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”
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 отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА „ЗА”

 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 47/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на имот – общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местаната 
администрация и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - 
Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска 
собственост, актуван с АОС № 496/17.12.2007 г., представляващ застроен УПИ VІ – общ., 
кв.15 по плана на с.Тодювци, община Елена, с площ от 750 кв.м. при граници на имота: 
УПИ V общ., улица и УПИ VІІ общ., за закупуване на земята върху която е построена 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.03.2008 г. 
 

 10

сградата на собствениците на законно построената върху него сграда на цена от 3 250,00 
лв. без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажба. 
 
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 
отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 по плана на 
гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 
по плана на гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 
по плана на гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/, като предлага: 

В т.2 от проекта за решение за членове на комисията по провеждане на търгът да 
бъдат включени: 

- г-н Милко Здравков Моллов 
- г-н Йордан Иванов Йорданов 
и резервен член инж. Георги Благоев Аргиров  
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за допълнение на предложението за отдаване под наем на 
част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 по плана на гр.Елена, /сградата на бивш 
пенсионерски клуб/ направена от ПК”ОС”: 

В т.2 от проекта за решение за членове на комисията по провеждане на търгът да 
бъдат включени: 

- г-н Милко Здравков Моллов 
- г-н Йордан Иванов Йорданов 
и резервен член инж. Георги Благоев Аргиров  

„ЗА” – 16”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 
368, в кв.70 по плана на гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/: 
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”
10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ „ЗА”
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ „ЗА”
12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ „ЗА”
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13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ „ЗА”
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ „ЗА”
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ „ЗА”
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА „ЗА”

 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 48/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 
по плана на гр.Елена, /сградата на бивш пенсионерски клуб/ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местаната 
администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.50, 
ал.1 и чл.49, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в община Елена, 
Общински съвет Елена  

 
Р ЕШ И :  

 
1. Утвърждава тръжни условия, комисия и тръжна документация за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ години, чрез търг с тайно наддаване на имот находящ се на първи 
етаж /помещенията на магазина/, с площ 25,70 кв.м. от сграда намираща се в поз. Имот 
пл.№ 368 в кв.70 по плана на гр.Елена, частна общинска собственост, актувана с АОС № 
446/31.01.2006 г. 

1.1. Начална тръжна цена 67,33 лв. месечен наем без ДДС. 
1.2. До участие в търга се допускат лица нямащи просрочени парични задължения 

към община Елена. 
1.3. Тръжната документация включва: 
- предложение за цена; 
- декларация за оглед на обекта; 
- проекто - договор; 
- тръжни условия; 
- АОС на имота – копие; 
1.4. Депозитът за участие е в размер на три месечни наемни вноски по 

първоначалната тръжна цена. 
5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 
Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 
Членове:  
1. Веселка Коева – юрист; 
2. Петя Добрева – н-к сектор “УСКП”; 
3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 
4. Милко Моллов - общински съветник; 
5. Йордан Йорданов – общински съветник; 
Резервни членове: 
1. Йордан Цветанов – юрист; 
2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 
3. Георги Аргиров - общински съветник; 
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Възлага на Кмета на общината провеждането на търга и го упълномощава да 
сключи договора за наем със спечелилия участник. 
 
ПО СЕДМА 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 община Елена да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и 
спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни 
обекти и съоръжения в град Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2008 г. от 
16.30 часа предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена, като го подкрепя 
с 4 гласа”ЗА”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена: 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 49/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена 

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

администрация, Общински съвет Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

Общински съвет – Елена дава съгласие община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на следните спортни обекти и съоръжения в град Елена: 

- Спортна площадка – УПИ ІІ :За озеленяване и спортна площадка”, кв.42; 
- Зала за борба – УПИ І, кв.51 А; 
- Съблекалня – УПИ І, кв.51 А; 
- Спортна площадка – УПИ – І „За училищен комплекс”, КВ.27. 
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ПО ОСМА 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 дейността на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Други 
дейности по образованието”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за прекратяване дейността на второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити „Други дейности по образованието”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Анастасия Тонева Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
на 26.03.2008 г. от 13.30 часа предложението за прекратяване дейността на второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по образованието”, като го подкрепя с 
4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Считам че е редно в т.1 от проекта за решение 
да запишем от 01.01.2008 г. 

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

направеното предложението за допълнение на предложението за прекратяване дейността 
на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по образованието”: 

В т.1 от проекта за решение да се запише от 01.01.2008 г. 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за прекратяване дейността на второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити „Други дейности по образованието”: 
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 50/26.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Прекратяване дейността на второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити „Други дейности по образованието” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местаната 
администрация, в изпълнение на параграфи 71 и 72 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2008 г., във връзка с т.3 от раздел І на писмо № ФО-2 от 04.02.2008 
г. на Министерство на финансите, Общински съвет Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

1. Общински съвет – Елена не предоставя права и отговорности на второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити от 01.01.2008 година на „Други дейности по 
образованието”. 

2. Общински съвет Елена ОТМЕНЯ т.10 ред „Други дейности по образованието” 
самостоятелно административно звено, осъществяващо счетоводното обслужване на 
учебно-възпитателните заведения без собствено счетоводство, както и управлението на 
материалната база на закритите учебни заведения от Решение № 15/06.03.2003 г. 
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3. Възлага управлението на материалната база на закритите учебни заведения на 
кмета на община Елена. 

4. Трудовите правоотношения с лицата в дейност Други дейности по образование 
се уреждат по реда на чл.123 от Кодекса на труда както следва: 

- 2 бр. към местна дейност Други дейности по образование; 
- 1 бр. към ЦДГ „Радост” гр.Елена; 
- 1 бр. общо – по 0,5 бр. в ОУ с.Беброво и 0,5 бр. в с.Константин; 
- 1 бр. общо – по 0,5 бр. в ОУ с.Майско и 0,5 бр. в Начално училище гр.Елена; 
5. Възлага на кмета на общината да изпълни решението. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 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 


