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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 3  
 

Днес 18 юли 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 14 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници: Георги Аргиров, Георги Пеев и Анастасия Тонева-
Пеева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, Мария Симеонова – Гл.експерт 
„Човешки ресурси”, кмета на кметство Беброво – г-н Николай Колев, кмета на кметство с. 
Константин г-н Стоян Пенков, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа 
Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, 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 14 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за установяване 
а жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно участие на община Елена като партньор на областна 

администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 
и на неговите комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г. 

Вн.:Председателя на ОбС 
4. Предложение относно допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на 

Общински съвет –Елена за учредяване право на строеж за построяване на гаражи 
Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране по 
програмата за развитие на селските райони. 

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. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за установяване 
а жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно участие на община Елена като партньор на областна 

администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 
и на неговите комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г. 

Вн.:Председателя на ОбС 
4. Предложение относно допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на 

Общински съвет –Елена за учредяване право на строеж за построяване на гаражи 
Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране по 
програмата за развитие на селските райони. 

Вн.:Кмета на общината 
 

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 реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба 
на общински жилища. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за реда и условията за установяване а жилищни нужди, настаняване 
и продажба на общински жилища, след което даде думата на заместник кмета на общината 
г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с някои предложения за промяна на 
Наредбата за реда и условията за установяване а жилищни нужди, настаняване и продажба 
на общински жилища. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев зачете следните промени: 
1. В чл.10, ал.1, т.6 – нова редакция: „не са прехвърляли имоти по т.1, т.2, т.3 и т.4 

на други лица в пет годишен срок преди подаване на декларацията по ал.2, с изключение 
на прекратяване на съсобственост”. 

2. В чл.10, ал.1, т.9 – „гр.Елена” да се замени със „съответното населено място”. 
3. В чл.13, ал.1 „гр.Елена” се заменя с „Общинска администрация”. 
4. В чл.25, ал.4 отдел „Общинска собственост” се заменя със „сектор УСКП” 
5. В чл.30, ал.1 след „гр.Елена” се добавя и „или съответното населено място” 
6. В чл.36, ал.2 след чл.13 да отпадне „от”. 
7. В чл.39, ал.1 след „гр.Елена” да се добави „или съответното населено място”. 
8. чл.43 да отпадне, тъй като е премахнат с последното изменение на Закона за 

общинската собственост /чл.45, ал.2 от ЗОС/ 
9. В чл.47 „ал.10”, да се чете „ал.11” 
10. В чл.56, ал.1, т.1 „шест месеца” да стане „три месеца” /изменение с чл.46, ал.1, 

т.1 от ЗОС/ 
11. В чл.57, ал.1 последната част на изречението придобива следната редакция 

„основанието за изваждане и влязлата в сила заповед” 
12. В чл.61, ал.1 преди „Кмета на общината” да се прибави „от” 
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13. Параграф 2 да придобие следната редакция ”Домакинство” са съпрузите, 
ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които 
живеят с наемателя, както братя и сестри” 

14. В параграф 8 – параграфите 9 и 10 да се четат 6 и 7 
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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на Наредба за реда и условията за установяване а жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на Наредба за реда и условията за установяване а жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Наредба за реда и условията за установяване а жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища с направените допълнения от 
вносителя: 

1. В чл.10, ал.1, т.6 – нова редакция: „не са прехвърляли имоти по т.1, т.2, т.3 и т.4 
на други лица в пет годишен срок преди подаване на декларацията по ал.2, с изключение 
на прекратяване на съсобственост”. 

2. В чл.10, ал.1, т.9 – „гр.Елена” да се замени със „съответното населено място”. 
3. В чл.13, ал.1 „гр.Елена” се заменя с „Общинска администрация”. 
4. В чл.25, ал.4 отдел „Общинска собственост” се заменя със „сектор УСКП” 
5. В чл.30, ал.1 след „гр.Елена” се добавя и „или съответното населено място” 
6. В чл.36, ал.2 след чл.13 да отпадне „от”. 
7. В чл.39, ал.1 след „гр.Елена” да се добави „или съответното населено място”. 
8. чл.43 да отпадне, тъй като е премахнат с последното изменение на Закона за 

общинската собственост /чл.45, ал.2 от ЗОС/ 
9. В чл.47 „ал.10”, да се чете „ал.11” 
10. В чл.56, ал.1, т.1 „шест месеца” да стане „три месеца” /изменение с чл.46, ал.1, 

т.1 от ЗОС/ 
11. В чл.57, ал.1 последната част на изречението придобива следната редакция 

„основанието за изваждане и влязлата в сила заповед” 
12. В чл.61, ал.1 преди „Кмета на общината” да се прибави „от” 
13. Параграф 2 да придобие следната редакция ”Домакинство” са съпрузите, 

ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които 
живеят с наемателя, както братя и сестри” 

14. В параграф 8 – параграфите 9 и 10 да се четат 6 и 7: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на Наредба за реда и условията за установяване а жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища: 
“ЗА” – 14, “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  № 78 / 18.07.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общинска жилища 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 
Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, 
настаняване и продажба на общински жилища. 

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 участие на 
община Елена като партньор на областна администрация – Велико Търново по Оперативна 
програма „Административен капацитет”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
участие на община Елена като партньор на областна администрация – Велико Търново по 
Оперативна програма „Административен капацитет”. 

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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за участие на община Елена като партньор на областна администрация – 
Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, като го подкрепя 
с 3 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Каква ще е ползата на община Елена при 
участието й по Оперативната програма „Административен капацитет” 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Ако бъде одобрен и спечелен от Областната 
администрация, част от дейностите по Оперативна програма „Административен 
капацитет” ще бъдат реализирани в община Елена. Това могат да бъдат дейности както от 
Списък № 1, примерно т.2 Разработване на конкретни предложения и препоръки за 
промени на нормативни и стратегически документи за постигане на публичност в 
дейността на администрацията, по-добър контрол, превенция и противодействие на 
корупцията, така и от Списък № 2, т.1.3. анализ на добрите практики за прилагане на ПЧП 
в определена администрация на друга държава членка на ЕС със сходни 
функции/правомощия/капацитет. Това решение не ни обременява по никакъв начин, от 
него можем да имаме само ползи. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за участие на община Елена като партньор на областна администрация – 
Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”: 
“ЗА” – 14, “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  № 79/ 18.07.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Участие на община Елена като партньор на областна администрация 
Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет” 
 

На основание чл.21, ал.1 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с цел обновяване и разширяване на прозрачността и почтеността на 
общинската администрация и подобряване условията за развитие на местния бизнес като 
фактор за подобряване качеството на живот на гражданите, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие за участие на община ЕЛЕНА като партньор на областна 
администрация Велико Търново в обявените от Министерство на държавната 
администрация и административната реформа открити процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
както следва: 

1.1. Приоритетна ос 1 „Добро управление, Подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена 
държавна администрация”. 

1.2. Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет 1.4. „Администрацията – в 
подкрепа на бизнеса”. 

2. Възлага на кмета на общината г-н Сашо Топалов да подпише споразумение за 
партньорство с областна администрация Велико Търново при условията на насоките за 
кандидатстване по посочените процедури. 

 
Приложение: 

1. Списък № 1 за примерните допустими дейности по Приоритетна ос 1 „Добро 
управление”, Подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, 
Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК) 
2. Списък № 2 за примерните допустими дейности по Приоритетна ос 1 „Добро 
управление”, Подприоритет 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса”, 
Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК) 

 
 

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

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – 
Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г. 

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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, дами и 
господа общински съветници. Имам две забележки. За мен сесията, на която приехме 
решението за определяне такса смет бе нелегитимна, тъй като тогава Общинският съвет 
все още не бе конституиран. Тогава председателят на Общинския съвет г-н Симеон 
Кънчев пое отговорност, мотивирайки се че това ще бъде отразено в Отчета за дейността 
на Общинският съвет, който по закон трябва да внася за разглеждане два пъти годишно 
пред съвета, което аз тук не видях. Второ: бе казано, че тържествената сесия е озвучена, а 
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тя бе озвучена само в залата. Предлагам всички сесии да бъдат озвучени с изключение на 
онези заседания, които общинският съвет реши да са закрити. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Преди време отправих Питане до кмета на 
общината, депозирано на 30.05.2008 г. Относно възнамерява ли кмета на общината да 
представи пред Общинския съвет Програма за управление. На заседание проведено на 
27.06.2008 г. кметът ми отговори, че е представил своята програма в Общинският съвет на 
04.02.2008 г. Защо цял месец след моето питане никой не ме уведоми за наличието на 
такава програма за управление в Общинския съвет, за да формулирам питането си по друг 
начин. За мен това е несвършена работа в Общинския съвет. 
г-н Симеон Кънчев – Председател ОбС: Г-н Гуцов Вие не сте ме питали има ли внесена в 
Общинския съвет програма за управление на кмета на общината. Вие внесохте Питане до 
кмета на общината, чрез Председателя на Общинския съвет. Аз съм си свършил работата 
като съм уведомил своевременно кмета за постъпилото питане в деловодството на 
общинския съвет, на което на следващо заседание кмета Ви отговори лично. Вие не 
постъпихте колегиално, информация се дава на всеки общински съветник, стига да я 
поиска. Г-н Йорданов помня, че тогава възникна проблем относно това че новоизбрания 
общински съвет не бе приел Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
– Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, но не бе 
взето решение с което се отменя стария Правилник. Категоричен съм, че проведените 
заседанията на Общинският съвет са редовни и не смятам, че това трябва да бъде 
включено в Отчета. До сега имахме технически проблеми, както разбрахте с озвучаването 
на сесиите, но за напред няма никакъв проблем да бъдат озвучавани.Сесиите на 
Общинския съвет са отворени за всички граждани и заинтересовани лица. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г.: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 80 /18.07.2008 г. 
 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г. 
 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.12, ал.4 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. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии 
за периода 05.11.2007 г. – 30.06.2008 г. 
 
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 допълнение 
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на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на Общински съвет –Елена за учредяване право на 
строеж за построяване на гаражи. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на Общински съвет –Елена за учредяване 
право на строеж за построяване на гаражи, като искрено се извини за допуснатата грешка. 

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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на Общински съвет –
Елена за учредяване право на строеж за построяване на гаражи, като го подкрепя с 3 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 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 допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на Общински 
съвет –Елена за учредяване право на строеж за построяване на гаражи: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 отсъства 
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 ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 81/18.07.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 70 от 30.05.2008 г. на Общински съвет – 
Елена за учредяване право на строеж за построяване на гаражи 
 

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

Р ЕШ И :  
 

Да се извърши поправка на явна техническа грешка в т.1 от Решение № 
70/30.05.2008 г. по Протокол № 10/30.05.2008 г., като кв.86 да се чете кв.86А. 
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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 
кандидатстване на община Елена за финансиране по програмата за развитие на селските 
райони. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена за финансиране по програмата за развитие на селските 
райони. 

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 17.07.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за кандидатстване на община Елена за финансиране по програмата за 
развитие на селските райони, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за кандидатстване на община Елена за финансиране по програмата за 
развитие на селските райони: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 82/18.07.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена за финансиране по програмата за 
развитие на селските райони 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие на община Елена да кандидатства пред Програмата за развитие на 
селските райони за техническа помощ, с проект: “Инвестиционно консултиране и 
изготвяне на технически проекти за строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК 
мрежи и съоръжения в с. Майско, с. Константин и с. Беброво – община Елена, за 
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони”.  

2. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по 
подготовката и реализацията на проекта, като за целта натовари консултант – изпълнител.  
 

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


