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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 2  
 

Днес 27 юни 2008 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници: Снежана Капинчева, Георги Пеев, Димитър Кънчев, 
Йордан Йорданов и Росинка Георгиева. От Общинска администрация участие взеха: кмета 
на общината г-н Сашо Топалов, Елка Николова – директор дирекция „ФБУС”, Анета 
Евтимова – директор дирекция „ХД”, инж.Анка Стойкова – Главен инженер, Петя Добрева 
н-к сектор „УСКП”, Калоян Златев – Гл.специалист „Гори и земеделие”, Мария Симеонова 
– Гл.експерт „Човешки ресурси”, кмета на кметство Палици – г-жа Ана Атанасова, кмета 
на кметство с. Каменари г-н Стоян Драгостинов, г-жа Сийка Николова – кметски 
наместник с.Марян, г-н Иван Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, г-н Йордан 
Йорданов кметски наместник с.Илаков рът, г-н Георги Първанов – кметски наместник 
с.Дрента, г-жа Росица Стефанова- кметски наместник с.Тодювци, гости и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 
заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на 
територията на община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промени в числеността на общинската администрация. 

Промяна в резерва за местни дейности. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.4 в 
проекта за дневен ред да се добави предложението за вземане решение за ползване на 
дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във 
връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2008 година и 
провеждане на санитарни сечи, като т.5 в проекта за дневен ред да се добави 
предложението за промяна в състава на комисия и като т.6 в проекта за дневен ред да се 
добави точка Питане от общински съветник. 

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 12 общински съветника. 
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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 вземане решение за ползване на 
дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във 
връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2008 година и 
провеждане на санитарни сечи: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 
т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна в състава на комисия: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 
т.6 в проекта за дневен ред да се добави точка Питане от общински съветник.  
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на 
територията на община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промени в числеността на общинската администрация. 

Промяна в резерва за местни дейности. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно вземане решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване 
на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2008 година и провеждане на 
санитарни сечи. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно промяна в състава на комисия. 

Вн.:Кмета на общината 
6. Питане от общински съветник. 

 
ПО ПЪРВА 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 
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или 
премахване на строежи или части от тях, на територията на община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на община 
Елена. 

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 26.06.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
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поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на 
община Елена, като го подкрепя с 3 гласа ”за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Валентин Гуцов – секретар на Постоянната комисия по „Устройство на територията”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.06.2008 г. от 16.00 часа 
предложението за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на 
община Елена, като предлага в Преходните и заключителни разпоредби §7 да придобие 
следната редакция: Наредбата влиза в сила от 1 юли 2008 година. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 3 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за допълнение на предложението за приемане на Наредба за 
принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 
строежи или части от тях, на територията на община Елена, в Преходните и заключителни 
разпоредби §7 да придобие следната редакция: Наредбата влиза в сила от 1 юли 2008 
година: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на 
община Елена: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 73/27.06.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на 
територията на Община Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , Общински съвет – гр. Елена 

 
Р ЕШ И :  

 
1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община 
Елена. 

2. Възлага изпълнението на наредбата на кмета на община Елена. 
 
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 промени в 
числеността на общинската администрация. Промяна в резерва за местни дейности. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
промени в числеността на общинската администрация. Промяна в резерва за местни 
дейности. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.06.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за промени в числеността на общинската администрация. Промяна в 
резерва за местни дейности, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 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 промени в числеността на общинската администрация. 
Промяна в резерва за местни дейности: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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 отсъства 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 74/27.06.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Промени в числеността на общинската администрация. Промяна в 
резерва за местни дейности 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 2 и т.6 от Закона за местната администрация и местното 
самоуправление, в изпълнение на параграф 23 от Закона за държавния бюджет на РБ за 
2008 г. и ПМС №122 от 02.06.2008 г., публикувано в ДВ. Бр.53 от 10.06.2008 г., 
Общински съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Утвърждава следните промени в Структурата на общинска администрация Елена, 
считано от 01.07.2008 г.; 

1.1. Пренасочва от дирекция „АОКЧР” длъжностите: 
• Младши експерт „Информационно обслужване и технологии”, длъжностно 

ниво Б 10 
• Общ работник (хигиенист), длъжностно ниво Г 1 
В Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 

1.2. Пренасочва от Общинска администрация – кметства длъжностите: 
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• Старши специалист „АОН” – с. Константин, длъжностно ниво В 7; 
• Старши специалист „АОН” – с. Майско, длъжностно ниво В 7; 
• Старши специалист „АОН” – с. Беброво, длъжностно ниво В 7 
В Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 

1.3. Съкращава от Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни 
приходи длъжностите: 

• Старши експерт „Планиране, програми и проекти”, длъжностно ниво Б 8; 
• Старши експерт „Обществени поръчки”, длъжностно ниво Б 8. 

1.4. Съкращава от дирекция „ФБУС” длъжността Старши инспектор „Промишленост 
и транспортно обслужване”, длъжностно ниво Б 8. 

1.5. Трансформира дирекция „Административно обслужване, канцелария и човешки 
ресурси” (АОКЧР) 

В сектор „Административно обслужване, канцелария и човешки ресурси” 
(АОКЧР). 

1.6. Закрива длъжността Директор, длъжностно ниво А 7 в дирекция 
„Административно обслужване, канцелария и човешки ресурси” (АОКЧР) 

1.7. Разкрива нова една щ.бр. в Общинска администрация – Делегирани от 
държавата дейности, дофинансирани с местни приходи  

• Началник на сектор, длъжностно ниво А 9 в сектор АОКЧР 
2. Утвърждава численост на персонала в общинска администрация – Делегирани 

от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи било 9 бройки щатна 
численост става 10 бройки щатна численост.  

3. Увеличава средствата за трудови разходи (заплати и осигурителни вноски) в 
общинска администрация – Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с 
местни приходи в размер на 3229 лв. от 01.07. до 31.12.2008 г.  

4. Намалява резерва за местни дейности с 3229 лв. от 01.07.2008 г. 
5. Задължава кмета на общината да извърши промените в длъжностното и 

поименното щатни разписания и да реализира промените в общинската администрация, в 
съответствие със сроковете, визирани в нормативните документи. 

 
ПО ТРЕТА 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 отдаване под 
наем на имот частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
отдаване под наем 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 26.06.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 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 отдаване под наем на имот частна общинска собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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 отсъства 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 75 /27.06.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 50, т. 1 и чл. 49, ал. 2 от 
НРПУРОИКПКООЕ, 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 пивница с площ от 160,18 
кв.м., находяща се на ул. “Ст. Михайловски” №69, гр. Елена, разположена на партерния 
етаж в сграда, построена в УПИ ІV, кв. 84 по плана на гр. Елена, актувана с АОС № 275/ 
21.02.2001 г.  

1.1. Начална тръжна цена – 374,82 лв. месечен наем без ДДС. 
1.2. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи 

просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.  
1.3. Тръжната документация включва: 
- предложение за цена; 
- декларация за оглед на обекта; 
- декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
- 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. 
2. 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; 
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Резервни членове: 
Йордан Цветанов – юрист; 
Силвия Мирянова – ст. счетоводител; 
Георги Аргиров – общински съветник; 
Възлага на кмета на общината провеждането на търга и го упълномощава да 

сключи договора за наем със спечелилия участник. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 вземане 
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 
огрев през 2008 година и провеждане на санитарни сечи. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
вземане решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с 
дърва за огрев през 2008 година и провеждане на санитарни сечи, като помоли да бъде 
отстранена допусната техническа грешка в т.2 от проекта за решение, текста след „на 
ветераните” да се чете: „от войните и военноинвалидите”.  

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 26.06.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за вземане решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 
територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на 
община Елена с дърва за огрев през 2008 година и провеждане на санитарни сечи, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 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 вземане решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване 
на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2008 година и провеждане на 
санитарни сечи: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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 отсъства 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 76/27.06.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на 
жителите на община Елена с дърва за огрев през 2008 година и провеждане на 
санитарна сечи 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за 
прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 
собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне на 
лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за следните 
подотдели 244 а, 244 ч, 246 в, 343 з, 367 к, 367 л, 368 б, 195 п, 465 д, 148 ч и провеждане на 
санитарни сечи в подотдели 243 е, 324 в, 324 е, 325 е, 326 м на територията на Държавно 
лесничейство Елена. 

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра кубически 
дърва за огрев на ветераните, от войните и военноинвалидите. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 
дървесината по т.1. 

 
ПО ПЕТА 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 промяна в 
състава на комисия. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
промяна в състава на комисия. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 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 промяна в състава на комисия: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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” 
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12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ отсъства 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 77/27.06.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисия 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – 
Елена  

Р ЕШ И :  
 

Променя състава на комисията за провеждане на търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, като 
вместо Веселка Коева – правоспособен юрист, определя за член Лиляна Владова – 
правоспособен юрист и вместо Петя Добрева – н-к сектор „УСКП”, определя за член Елка 
Николова – директор дирекция „ФБУС”. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на общинския 
съветник г-н Валентин Гуцов да развие питането си. 

Г-н Гуцов запозна общинските съветници с питането си. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за отговор на питането на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Като кмет на общината в три месечен срок съм 
предоставил в Общинският съвет Програма за управление на община Елена. Датата е 4 
февруари 2008 година. Програмата за управление включва основни цели, приоритети, 
дейности и очаквани резултати за града и общината ни. Програмата е на кмета на 
общината не на Общинският съвет. Аз обичам да работя с програми и ежегодно отчитам 
това, което съм изпълнил. Програмата е открита. Към нея могат да се прибавят нови цели, 
приоритети и дейности. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 12-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. 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет – Елена 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл. специалист ОбС 


