
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 
Телефон/факс: 06151/25-57 web: obs.elena.bg 
 

П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 4  
 

Днес 29 август 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: Георги Аргиров, Георги Пеев, Христо Иванов, Йордан 
Йорданов и Димитър Кънчев. От Общинска администрация участие взеха: заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-
жа Елка Николова директор дирекция „ФБУС”, Анета Евтимова директор дирекция „ХД”, 
кмета на кметство с. Константин г-н Стоян Пенков, г-жа Сийка Николова – кметски 
наместник с.Марян, 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. 

Заседанието на Общински съвет –Елена започна с едноминутно мълчание в памет 
на починалия дългогодишен общински съветник инж.Георги Благоев Аргиров. 

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

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно актуализация на бюджета за 2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно допълнения в Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в 
общността „Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от 
държавата дейност от 01.06.2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на 

помещения в хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ 
„Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР 
BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”. 

Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на 

МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена. 
Вн.:Кмета на общината 
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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. 
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  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно актуализация на бюджета за 2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно допълнения в Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в 
общността „Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от 
държавата дейност от 01.06.2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на 

помещения в хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ 
„Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР 
BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”. 

Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на 

МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена. 
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 
информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.08.2008 г. от 16.00 часа 
предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г., като 
го подкрепя с 4 гласа „за”. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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 
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гласуване предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 
30.06.2008 г.: 

 
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 отсъства 
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 ”ЗА” 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНАвзема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 29.08.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.25 от ЗОБ и чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 
30.06.2008 година. 

- за приходите Приложение №1 
- за разходите Приложение №2 
- за капиталовите разходи Приложение №3 
- за извънбюджетните сметки и фондове Приложение №4 

 
ПО ВТОРА 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 
актуализация на бюджета за 2008 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за актуализация на бюджета за 2008 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.08.2008 г. от 16.00 часа 
предложението за актуализация на бюджета за 2008 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

В залата влиза общинският съветник г-н Христо Иванов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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 актуализация на бюджета за 2008 г.: 

 
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 ”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 ”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 – ЕЛЕНАвзема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 / 29.08.2008 г. 
 
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2008 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.18 от ЗОБ, чл.6, ал.2, чл.47, ал.2 от Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И :  
 

І. Завишава приходната част на бюджета с + 43 655 лв. по параграфи и 
подпараграфи както следва: 

1. Завишава приходите по подпараграф 40-29 Приходи от продажба на други ДМА 
+ 52 386 лв. 

2. Завишава приходите по параграф 3700 Внесен ДДС и други данъци върху 
продажбите със знак минус - 8 731 лв.  

По подпараграф 3701 внесен ДДС (-) - 8 731 лв. 
Общо завишаване на собствените приходи + 43 655 лв. 
Собствени приходи с натрупване 1 107 900 лв. 
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ІІ. Завишава разходната част на бюджета за местни дейности с + 43 655 лв. по 
функции, групи, дейности и параграфи както следва 

 
1. Завишава разходите по Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда, параграф 1000 Издръжка +29 655 лв. 
в следните дейности: 

дейност 2604 Осветление, параграф 1000 издръжка (подпараграф 1015 Материали + 
3 000; подпараграф 1016 Вода, горива и енергия + 7 000) + 10 000 лв. 

дейност 2619 Други дейности по жилищно строителство,благоустройство и 
регионално развитие , параграф 1000 Издръжка (подпараграф 1020 Разходи за външни 
услуги + 9 655) + 9 655 лв. 

дейност 2622 Озеленяване, параграф 1000 издръжка (подпараграф 1015 материали 
+ 5 000) + 5 000 лв.  

дейност 2629 Други дейности по опазване на околната среда параграф 1000 
Издръжка (подпараграф 1015 материали + 5 000) + 5 000 лв.  

2. Завишава разходите по Функция 08 Икономически дейности и услуги, параграф 
1000 Издръжка + 14 000 лв., както следва: 

Дейност 2832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 
пътищата, параграф 1000 Издръжка (подпараграф 1030 Текущ ремонт + 14 000 лв)  

 + 14 000 лв. 
 

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 
допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена, като направи едно допълнение в 
Приложение № 2, в т.31 да бъде конкретизиран летния период (01.04 – 31.10) и зимния 
период (01.11-31.03). 

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 28.08.2008 г. от 16.30 часа предложението за допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 
като предлагат следните промени в проекта за решение: 

1. В т.1 от проекта за решение след текста:”нови точки от 27 до 31” да се добави „от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Елена”. 

2. В Приложение № 2 т.31 да придобие следната редакция:”Ползване на 
компютърен кабинет за час от неучащи в съответното училище”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
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 28.08.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното допълнение на предложението за допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, в 
Приложение № 2, в т.31 да бъде конкретизиран летния период (01.04 – 31.10) и зимния 
период (01.11-31.03): 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното допълнение на предложението за допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, в 
т.1 от проекта за решение след текста:”нови точки от 27 до 31” да се добави „от Наредбата 
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното допълнение на предложението за допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, в 
Приложение № 2 т.31 да придобие следната редакция:”Ползване на компютърен кабинет 
за час от неучащи в съответното училище”:  
“ЗА” – 14, “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 допълнения в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена: 

 
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 ”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 ”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 Е Ш Е Н И Е  № 85 /29.08.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И :  
1. Приема допълнения в Приложение № 2 т.VІІІ. Услуги, извършвани в учебните 

заведения нови точки от 27 до 31 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 
Приложение №2 

 
№ по 
ред 

Видове услуги, предоставяни от 
Община Елена 

Досегашен 
размер 

Нов 
размер 

ДДС 

 VІІІ.УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В 
УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

   

27. Дубликат за свидетелство за завършено 
основно образование 

   

27.1 за ученик, завършил съответното училище 0 5.00 не 
27.2 за ученик, завършил в закрито училище 0 8.00 не 

28. Дубликат на удостоверение за завършен 
клас от минали години 

   

28.1 за ученик, завършил съответното училище 0 5.00 не 
28.2 за ученик, завършил в закрито училище 0 8.00 не 

29. Дубликат на свидетелство за 
професионална квалификация 

   

29.1 за ученик, завършил съответното училище 0 5.00 не 
29.2 за ученик, завършил в закрито училище 0 8.00 не 

30. Дубликат на диплома за завършено средно 
образование 

0 10.00 не 

31. Ползване на компютърен кабинет за час от 
неучащи в съответното училище 

 
 

 
Летен период: 
(01.04 – 31.10) 

6.00 
+ 2,00 

на работна 
станция 

Зимен период: 
(01.11-31.03) 

 8.00 
 + 2,00 

 на работна 
станция 

 
 

не 
 
 
 
 
 

не 

 
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 
даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в общността „Защитено жилище” 
в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата дейност от 01.06.2009 година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в общността 
„Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата дейност 
от 01.06.2009 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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д-р Стела Горбанова-Василева – секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване, 
социални дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
28.08.2008 г. от 17.00 часа предложението за даване на съгласие за откриване на нова 
социална услуга в общността „Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като 
делегирана от държавата дейност от 01.06.2009 година, 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 даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в общността 
„Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата дейност 
от 01.06.2009 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86/29.08.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за откриване на нова социална услуга в общността 
„Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата 
дейност от 01.06.2009 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, 
т.15 и чл.36а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие за откриване на социална услуга, предоставяна в общността 
„Защитено жилище” в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата дейност 
от 01.06.2009 година, която ще се предоставя в ремонтираната за целта сграда, намираща 
се в с.Илаков рът, актувана с АОС № 114/14.03.1997 г., изградена в парцел І в кв.15 по 
регулационния план на с.Илаков рът. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да 
разреши откриването на социална услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” 
в с.Илаков рът, община Елена като делегирана от държавата дейност от 01.06.2009 г. със 
следните показатели 

Капацитет – 8 потребители 
Численост на персонала – 6,5 бройки 
Средствата за финансиране на делегираната от държавата дейност „Защитено 

жилище” се определят съгласно единен разходен стандарт. 
3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати Решението на ОбС Елена до 

Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Велико Търново за изготвяне на 
предложение за откриване на социална услуга, предоставяна в общността „Защитено 
жилище” в с.Илаков рът, община Елена до Изпълнителния директор на Агенцията за 
социално подпомагане. 
 
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 
предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на помещения в хирургично отделение на 
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2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – 
гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и 
образователни услуги за възрастни хора”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на помещения в 
хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР BG 2006/018-
343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, 
социални и образователни услуги за възрастни хора”. 

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 28.08.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на помещения в 
хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР BG 2006/018-
343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, 
социални и образователни услуги за възрастни хора”, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване, 
социални дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
28.08.2008 г. от 17.00 часа предложението за предоставяне безвъзмездно за срок от 5 
години на помещения в хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала 
на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по 
Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – 
„Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за 
възрастни хора”, 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 на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на помещения 
в хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР BG 
2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”: 

 
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 ”ЗА” 
9 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 – ЕЛЕНАвзема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87/29.08.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 години на помещения в 
хирургичното отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов-Елена”ЕООД – гр.Елена, за целите на проект по Програма ФАР 
BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги 
в общността за рискови групи”- Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества /ЕООД, ЕАД, ООД 
и АД/, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  
 

1. Управителят на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена да 
предостави безвъзмездно за срок от 5 години за целите на проект по Програма ФАР BG 
2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи” – Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”, 2.1.4. Създаване и 
функциониране на услугата „Напълно функциониращ хоспис” 16 помещения в 
хирургично отделение на 2 етаж в сградата, включена в капитала на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов-Елена”ЕООД – гр.Елена, актувана с АОС № 137/25.04.1997 г., а именно: 
Надстройка вътр.отделение за хирургия, находяща се в гр.Елена на ул.”Х.Ю.Брадата” № 
69; УПИ ХVІІІ в кв.21 по плана на град Елена. 

2. Възлага на Управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД-гр.Елена 
да сключи съответния договор и да го завери в агенцията по вписванията към Районен съд 
гр.Елена. 

 
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 
броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 
Елена” ЕООД – гр. Елена 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр. Елена 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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д-р Стела Горбанова-Василева – секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване, 
социални дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
28.08.2008 г. от 17.00 часа предложението за броя на леглата от 01.09.2008 година в 
отделенията на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена, като го подкрепя 
с 4 гласа „за”.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Ще доведе ли това до затруднения в бюджета 
на общината? С увеличението на леглата ще трябва ли да се увеличава и бюджета 
отпуснат от общината на МБАЛ? 
г-н Симеон Кънчев – Председател ОбС-Елена: По Закона за лечебните заведения МБАЛ си 
е и търговско дружество. Общината не финансира изцяло общинската болница, тя 
получава финансиране и по клиничните пътеки. Персонала на лечебното заведение няма 
да се увеличава. Ако това предложение направено от Управителя на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена д-р Иван Иванов не бъде прието, това означава, че 
предрешаваме затварянето на някои отделения в общинската болница.  

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

предложението за броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов – Елена” ЕООД – гр.Елена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88/29.08.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Броя на леглата от 01.09.2008 година в отделенията на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД, гр. Елена  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за 
основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред 
на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи 
и във връзка с § 2 от Преходна разпоредба към Наредбата за допълнение на Наредба № 29 от 
1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и 
вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-
социални грижи, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2008 г., 
Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И :  
 

1. От 01.09.2008 година в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД, гр. Елена да 
функционират общо 64 легла в стационарен блок, разпределени по отделенията както следва: 
 
1.1. Отделение по вътрешни болести- 24 легла, в т. ч. 
 - общотерапевтични легла - 3 
 - сектор за изолация на инф. болни - 1 
 - сектор по кардиология -7 
 - сектор по нефрология - 2 
 - неврологичен сектор - 7 
 - легла за интензивно лечение - 4 
 - лаборатория за ФИД /спирометрия/ 
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 - кабинет за функционални изследвания на ССС 
 - учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет 
 
1.2. Отделение по хирургия - 10 легла, в т. ч.  
 - легла за постоперативна реанимация - 2 
 - легла за еднодневна хирургия - 1 
 - общохирургични легла - 7 
1.3. Отделение по детски болести -10 легла, в т. ч. 
 - сектор за изолация на инфекционно болни - 2 
 - общопедиатрични легла - 8  
1.4. Отделение по акушерство и гинекология - 10 легла, в т. ч.  
 - родилен сектор - 6, в т. ч. сектор за раждащи с повишен инфекциозен риск – 1, с 

реанимационен кът 
 - гинекологичен сектор – 4 легла 
1.5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - 10 легла. 

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

Кънчев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:50 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 


