
 

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 РО ТОКОЛ  
 

№ 1 8  
 

Днес 27 ноември 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 16 общински съветника от общо 17, като 
отсъства общинския съветник Калин Кършев. От Общинска администрация участие взеха: 
кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 
секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, Анета Евтимова – директор дирекция 
„ХД”, Мария Симеонова – Гл.експерт „Човешки ресурси”, кмета на кметство Майско г-жа 
Зоя Ангелова, кмета на кметство с. Константин г-н Стоян Пенков, кмета на кметство 
с.Каменари Стоян Драгостинов, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа 
Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Стефан Котуков – кметски 
наместник с.Буйновци, г-жа Мария Корчева – кметски наместник с.Мийковци, г-н Йордан 
Йорданов кметски наместник с.Илаков рът, г-жа Росица Стефанова- кметски наместник 
с.Тодювци, гости и граждани. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.30, ал.4, т.3 
от ЗМСМА, и молба РД.01.05-36/15.10.2008 г. за предсрочно прекратяване пълномощията 
на г-н Красимир Иванов Катрафилов, като общински съветник поради подадена от него 
оставка чрез председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия, 
покани г-ца Магдалена Любомирова Борисова да положи клетва и подпише клетвен лист, 
съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

След произнасяне на клетвата г-ца Магдалена Любомирова Борисова подписа 
клетвен лист.  

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 16 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 за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Наредба за управление на общинските 

пътища в община Елена. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в числеността на общинската администрация. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложения в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 

Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно промени в съставите на Постоянните комисии към 
Общински съвет – Елена 

Вн.: Председател ОбС 
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 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Наредба за управление на общинските 

пътища в община Елена. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в числеността на общинската администрация. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложения в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно промени в съставите на Постоянните комисии към 

Общински съвет – Елена 
Вн.: Председател ОбС 

 
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 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, като предложи в Допълнителните разпоредби да бъде добавен §4 със следния 
текст: ”Настоящата Наредба влиза в сила от 1 декември 2008 година и отменя Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 
правомощия на кмета на общината в община Елена, приета с Решение № 2/31.01.2006 г., 
изменена и допълнена с Решение № 65/30.05.2008 г. 

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 26.11.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, 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 

направеното предложение за допълнение на предложението за приемане на Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
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Допълнителните разпоредби да бъде добавен §4 със следния текст:”Настоящата Наредба 
влиза в сила от 1 декември 2008 година и отменя Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета 
на общината в община Елена, приета с Решение № 2/31.01.2006 г., изменена и допълнена с 
Решение № 65/30.05.2008 г.: 
“ЗА” – 16, “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 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 104/ 27.11.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - 
Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в Община Елена, приета с 
Решение № 2/31.01.2006 г., изменена и допълнена с Решение № 65/30.05.2008 г.  

2. Приема Наредба за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за управление на общинските пътища в община Елена, като сподели, 
че има неща, които го притесняват. Едно от които, е че общинската пътна мрежа още не е 
дефинирана. Самия процес на управление, поддържане и ремонт на общинското трасе, 
което е с дължина 284 км е трудно реализуемо, но записите в Закона са такива, че 
общината трябва да има такава Наредба. Общината ще кандидатства по Оперативните 
програми за финансиране на общинските пътища. В глава пета Административно 
наказателни разпоредби г-н Топалов счита, че глобите са ниски и направи предложение в 
чл.25, ал.1 глобата от 50 до 100 лв. да стане от 500 до 1 500 лв. В чл.25, ал.2 глобата от 
100 до 250 лв. да стане от 300 до 3 000 лв. В чл.26, ал.1 глобата от 100 до 1 000 лв. да 
стане от 300 до 3 000 лв. В чл.26, ал.2 глобата от 150 до 1 500 лв. да стане от 500 до 5 000 
лв. В чл.27, ал.1 глобата от 150 до 1 500 лв. да стане от 1 000 до 20 000 лв. В чл.27, ал.2 
глобата от 250 до 2 500 лв. да стане от 2 000 до 30 000 лв. и помоли общинските 
съветници да подкрепят направените от него промени.  

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 26.11.2008 г. от 16.30 часа 
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предложението за приемане на Наредба за управление на общинските пътища в община 
Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: В чл.1 от Наредбата за управление на 
общинските пътища в община Елена, са упоменати частни пътища – поемаме ли 
ангажимент към тях? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Общинските пътища са свързани с частните и 
републиканските пътища. С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане 
отношения свързани със собствеността, ползването, управлението, ремонта и 
поддържането само на общинските пътища в община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: На свое заседание вчера Постоянната комисия 
по „Общинска собственост”, разгледа Наредбата и я подкрепи във варианта, който бе 
внесена. Затова Ви призовавам да се съобразим с решението на Комисията. Глобите трябва 
да имат превантивна, а не ликвидна цел. Тези наказания са в рамките на нормалното, не 
смятам че трябва изведнъж да започваме със суми от 5 000 лв. за дребни нарушения. 
Освен това в чл.29, ал.1 от същата е записано, че освен наложените санкции нарушителят 
се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението. Искам да 
повторя глобите трябва да бъдат съизмерими и прилагани редовно.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Да помислим още малко, защото според мен 
санкцията за физическо лице за изсичане и изкореняване на дървета и храсти, и паша на 
добитък не бива да бъде толкова висока. В тази връзка се присъединявам към позицията на 
г-н Моллов, че при несъществени щети не е редно наказанието да е толкова завишено. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Не държа на конкретните цифри, всеки общински 
съветник може да направи друго предложение, но разберете, че тези санкции са много 
ниски и Ви моля да бъдат завишени. Движението на тежки превозни средства, на верижни 
машини понякога нанасят повреди на пътищата и глоба от 50 или 100 лв. трудно биха 
могли да покрият ремонта и изграждането на пътя. Това е смисъла на моето предложение 
за повишение на глобите.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Снежана Капинчева – общински съветник: Аз предлагам да намалим размера на 
глобата в чл.25, ал.1 и ал.2, защото има голяма разлика между т.1 на чл.25, ал.1 и т.8 от 
същия. В тази връзка предлагам в чл.25, ал.1 глобата да бъде от 200 до 1 500 лв. и в чл.25, 
ал.2 глобата да стане от 300 до 3 000 лв. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев, като общински съветник 
предложи размера на глобата в чл.25, ал.1 от 50 до 100 лв. да стане от 50 до 1 500 лв. и в 
Преходни и заключителните разпоредби §3 да придобие следната редакция:”Наредбата 
влиза в сила от 1 януари 2009 година. 

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

направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.25, ал.1 глобата от 50 до 100 лв. да стане от 500 до 1 500 лв. 
“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 12, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за промяна на предложението за приемане на Наредба за 
управление на общинските пътища в община Елена: 
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В чл.25, ал.1 глобата от 50 до 100 лв. да стане от 200 до 1 500 лв. 
“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за промяна на предложението за приемане на Наредба за 
управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.25, ал.1 глобата от 50 до 100 лв. да стане от 50 до 1 500 лв. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.25, ал.2 глобата от 100 до 250 лв. да стане от 300 до 3 000 лв. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.26, ал.1 глобата от 100 до 1 000 лв. да стане от 300 до 3 000 лв. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.26, ал.2 глобата от 150 до 1 500 лв. да стане от 500 до 5 000 лв. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.27, ал.1 глобата от 150 до 1 500 лв. да стане от 1 000 до 20 000 лв. 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението от вносителя за промяна на предложението за приемане на 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена: 

В чл.27, ал.2 глобата от 250 до 2 500 лв. да стане от 2 000 до 30 000 лв. 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за допълнение на предложението за приемане на Наредба за 
управление на общинските пътища в община Елена: 

В Преходните и заключителни разпоредби §3 да придобие следната редакция: 
”Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 година. 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на Наредба за управление на общинските пътища в община 
Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 105/ 27.11.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища в община 
Елена 
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На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет - Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема Наредба за управление на общинските пътища в община Елена. 
2. Възлага изпълнението на Наредбата на кмета на община Елена. 

 
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 промяна в 
числеността на общинската администрация. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
промяна в числеността на общинската администрация . 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: По обективни причини Постоянната комисия 
по „Местно самоуправление”, която трябваше да разгледа това предложение вчера, 
нямаше кворум, но аз моля общинските съветници да приемем направеното предложение 
за промяна в числеността на общинската администрация. 

Други изказвания 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 промяна в числеността на общинската администрация: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
15 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
16 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 106/ 27.11.2008 г. 
 
ОТНОСНО: Промяна в числеността на общинската администрация 
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На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Утвърждава следната промяна в Структурата на общинската администрация – 
Елена, считано от 1 ноември 2008 г.: 

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

 Младши експерт “Общинска собственост, концесии и приватизация”, 
длъжностно ниво Б10 в дирекция “Финанси, бюджет, управление на собствеността”, 
сектор “Управление на собствеността, концесии и приватизация”. 

Утвърждава численост на персонала в общинската администрация – Делегирани 
от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – било 10 бройки щатна 
численост, става 11 бройки щатна численост, считано от 1 ноември 2008 г. 

2. Средствата за трудови разходи (заплати и осигурителни вноски от 01.11.2008 г. 
до 31.12.2008 г.) да бъдат осигурени от икономии в общинската администрация – 
делегирание от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи. 

3. Задължава кмета на общината да извърши промените в длъжностното щатно 
разписание и да реализира промяната. 
 
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 даване 
съгласие за внасяне предложения в Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
съгласие за внасяне предложения в Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване. 

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 26.11.2008 г. от 
16.00 часа предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване на: 

1. Джейлян Айханова Бекирова, ЕГН 074721****, постоянен адрес с.Светославци 
№ 39, община Елена, обл.Велико Търново; 

2. Синан Айханов Бекиров, ЕГН 024330****, постоянен адрес с.Светославци № 39, 
община Елена, обл.Велико Търново. 

Подкрепили направеното предложението с 5 гласа „за”. 
Постоянната комисия разгледа предложението за даване съгласие за внасяне 

предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на: 

1.Калоян Василев Тодоров, ЕГН 064830****, постоянен адрес гр.Елена, 
ул.”П.Ю.Тодоров” № 24, вх.А, община Елена, обл.Велико Търново; 

Подкрепили направеното предложението с 5 гласа „за”.  
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 
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Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване на: 

1. Джейлян Айханова Бекирова, ЕГН 074721****, постоянен адрес с.Светославци 
№ 39, община Елена, обл.Велико Търново; 

2. Синан Айханов Бекиров, ЕГН 024330****, постоянен адрес с.Светославци № 39, 
община Елена, обл.Велико Търново. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 107/27.11.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 
Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и чл.7, ал.4, т.3 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване на: 

1. Джейлян Айханова Бекирова, ЕГН 074721****, постоянен адрес с.Светославци 
№ 39, община Елена, обл.Велико Търново; 

2. Синан Айханов Бекиров, ЕГН 024330****, постоянен адрес с.Светославци № 39, 
община Елена, обл.Велико Търново. 

 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 
Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване на: 

1.Калоян Василев Тодоров, ЕГН 064830****, постоянен адрес гр.Елена, 
ул.”П.Ю.Тодоров” № 24, вх.А, община Елена, обл.Велико Търново: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 108/27.11.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 
Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и чл.7, ал.4, т.3 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Елена 
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Р ЕШ И :  
 

Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване на: 

1.Калоян Василев Тодоров, ЕГН 064830****, постоянен адрес гр.Елена, 
ул.”П.Ю.Тодоров” № 24, вх.А, община Елена, обл.Велико Търново. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за промени в съставите на Постоянните комисии към Общински съвет – 
Елена. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията” към Общински съвет – Елена 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 109/27.11.2008 г. 
 

Относно: Промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията” към Общински съвет – Елена 
 

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

Р ЕШ И :  
 

1. Освобождава инж.Георги Благоев Аргиров от състава на Постоянната комисия по 
„Устройство на територията” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Устройство на територията” към 
Общински съвет – Елена, Димка Петкова Стоянова 

3. Освобождава Димитър Димитров Кънчев от състава на Постоянната комисия по 
„Устройство на територията” към Общински съвет – Елена. 

4. Избира за член на Постоянната комисия по „Устройство на територията” към 
Общински съвет – Елена, Йордан Иванов Димитров. 

5. Избира за председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията” 
към Общински съвет – Елена, Димка Петкова Стоянова 
 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна състава на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” 
към Общински съвет – Елена: 
“ЗА” – 15, “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  № 110/27.11.2008 г. 

 
Относно: Промяна състава на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” 
към Общински съвет – Елена 
 

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

Р ЕШ И :  
 

1. Освобождава инж.Георги Благоев Аргиров от състава на Постоянната комисия по 
„Местно самоуправление” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” към 
Общински съвет – Елена, Димка Петкова Стоянова. 

3. Освобождава Димитър Димитров Кънчев от състава на Постоянната комисия по 
„Местно самоуправление” към Общински съвет – Елена. 

4. Избира за член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” към 
Общински съвет – Елена, Йордан Иванов Димитров. 
 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 18-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.00 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 


