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П РО ТОКОЛ  

 
№ 1 9  

 
Днес 18 декември 2008 г. от 15.30 часа в Малката зала на община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 
В работата на заседанието участие взеха 17 общински съветника от общо 17. От 

Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, секретаря 
на общината г-жа Валентина Мирчева, инж.Димитрина Иванова – директор дирекция 
„УТАБ”, Елка Николова – директор дирекция „ФБУС”, инж.Анка Стойкова – гл.инженер 
на общината, г-жа Димка Петрова – главен счетоводител, кмета на кметство Майско г-жа 
Зоя Ангелова, кмета на кметство с.Константин г-н Стоян Пенков, кмета на кметство 
с.Каменари Стоян Драгостинов, кмета на кметство с.Беброво – г-н Николай Колев, 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, 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 17 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 
15.12.2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране пред 

ПУДООС. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно придобиване на имот, необходим за изграждането на 
водоснабдително съоръжение на обект „Допълнително водоснабдяване група 
„Блъсковци”. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на 

Запис на заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 
-175-175 „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за 
финансиране по Процедура № BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. 

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

Вн.: Председател ОбС 
6. Предложение относно изграждане на доброволно формирование с численост 15 

човека. 
Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части 
от имоти-публична общинска собственост. 

Вн.:Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.8 в 
проекта за дневен ред да се добави предложението за изплащане на възнаграждения за 
ДМС, като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за приемане на пазарна 
оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в 
кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на 
територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола” – със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по 
БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова Джуркова. 

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

т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за изплащане на възнаграждения 
за ДМС: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 
т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за приемане на пазарна оценка за 
отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по 
плана на гр.Елена и продажба във връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на 
територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола” – със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по 
БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова Джуркова: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 
15.12.2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране пред 

ПУДООС. 
Вн.:Кмета на общината 

 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 18.12.2008 г. 
 

 3

3. Предложение относно придобиване на имот, необходим за изграждането на 
водоснабдително съоръжение на обект „Допълнително водоснабдяване група 
„Блъсковци”. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на 

Запис на заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 
-175-175 „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за 
финансиране по Процедура № BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. 

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

Общински съвет – Елена 
Вн.: Председател ОбС 

6. Предложение относно изграждане на доброволно формирование с численост 15 
човека. 

Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части 

от имоти-публична общинска собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно изплащане на възнаграждения за ДМС. 
Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж 
от 47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и 
продажба във връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа 
Джуркова - Антола” – със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, 
рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от 
Пепа Борисова Джуркова. 

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 извършване 
на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2008 г. – 
вътрешни компенсирани промени към 15.12.2008 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и 
обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 
2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 15.12.2008 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 17.12.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите 
разходи на община Елена за 2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 15.12.2008 г., 
като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 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 
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гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на 
капиталовите разходи на община Елена за 2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 
15.12.2008 г.: 
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 ”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 111/ 18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите 
разходи на община Елена за 2008 г. – вътрешни компенсирани промени към 
15.12.2008 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008 г., Общински 
съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Елена към 15 декември 2008 г., съгласно Приложение № 1, на основание чл.13, 
ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г., както следва: 
Било на 14.12.2008 г.:  Става на 15.12.2008 г.:  
 2 439 080  3 339 551
в т.ч. ЦСКР 1 980 600 в т.ч. ЦСКР 2 073 376 
в т.число екологичен обект 1 000 000 в т.число екологичен обект 1 000 000 
СФИДА 194 266 СФИДА 43 700 
СБС 0 СБС 92 600 
Други 264 214 Други 664 736 
Външни помощи 0 Външни помощи 465 139 
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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 
кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДООС. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДООС. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.12.2008 г. 
от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община Елена за финансиране пред 
ПУДООС, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 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 кандидатстване на община Елена за финансиране пред 
ПУДООС: 
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 ”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 112/ 18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДООС 
 

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

Р ЕШ И :  
 

1. Определя като приоритетни следните канализационни обекти в община Елена: 
„ПСОВ и довеждащ колектор – гр.Елена – етап: Довеждащ колектор - участъци: Колектор 
І – от връзка с колектор ІV до о.к. 413, прилежащи подпорни стени; Колектор І – от о.к. 94 
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до о.к. 1, прилежащи подпорни стени; Колектор ІІ – от о.к. 165 (164) до о.к. 201; Профил 
№ 14, № 91, № 93”. 

2. Възлага на кмета на община Елена да осъществи всички необходими стъпки по 
подготовката и реализацията на проектите. 

3. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена пред ПУДООС за получаване 
на необходимата безвъзмездна финансова помощ. 
 
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 придобиване 
на имот, необходим за изграждането на водоснабдително съоръжение на обект 
„Допълнително водоснабдяване група „Блъсковци”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
придобиване на имот, необходим за изграждането на водоснабдително съоръжение на 
обект „Допълнително водоснабдяване група „Блъсковци”. 

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 17.12.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за придобиване на имот, необходим за изграждането на водоснабдително 
съоръжение на обект „Допълнително водоснабдяване група „Блъсковци”, като го подкрепя 
с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 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 придобиване на имот, необходим за изграждането на 
водоснабдително съоръжение на обект „Допълнително водоснабдяване група 
„Блъсковци”: 
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 ”ЗА”
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” – 17, “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  № 113/ 18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Придобиване на имот, необходим за изграждането на водоснабдително 
съоръжение на обект „Допълнително водоснабдяване група „Блъсковци” 
 

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

Р ЕШ И :  
 

Дава съгласие да бъде придобит имот № 012009 / нива от 0,888 дка, местност 
„Моравата” по картата на землището на с.Яковци, собственост на наследници на Йордана 
Петкова Минчева/, чрез покупка на цена 6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лв. 

Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажбата. 
 
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 
упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на Запис на заповед и подписване 
на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-175 „Доизграждане на ВиК 
мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за финансиране по Процедура № 
BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 
по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на Запис на заповед и подписване 
на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-175 „Доизграждане на ВиК 
мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за финансиране по Процедура № 
BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 
по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 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 17.12.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на Запис на 
заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-175 
„Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за 
финансиране по Процедура № BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на Запис на 
заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-175 
„Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за 
финансиране по Процедура № BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”: 
“ЗА” – 17, “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  № 114/18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община Елена за издаване на Запис на 
заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-
175 „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен 
за финансиране по Процедура № BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. 
 

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

Р ЕШ И :  
 

1. Упълномощава кмета на община Елена за издаване на Запис на заповед, 
обезпечаващ сумата на авансово плащане и подписване на документи, свързани с 
реализиране на проект № 58-131 -175-175 „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване 
на водите на гр.Елена”, одобрен за финансиране по Процедура № 
BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 
по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да подписва всички необходими документи, 
свързани с реализиране на проект № 58-131 -175-175 „Доизграждане на ВиК мрежата и 
пречистване на водите на гр.Елена”, одобрен за финансиране по Процедура № 
BG161ПО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 
по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 
 
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 17 общински съветника. 
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 115/18.12.2008 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  
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Р ЕШ И :  
 

1. Освобождава Красимир Иванов Катрафилов 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, Магдалена Любомирова Борисова. 

 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост” 
към Общински съвет – Елена: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 116/18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост” 
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 Красимир Иванов Катрафилов от състава на Постоянната комисия 
по „Общинска собственост” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Общинска собственост” към 
Общински съвет – Елена, Магдалена Любомирова Борисова. 

 
ПО ШЕСТА 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 изграждане на 
доброволно формирование с численост 15 човека. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
изграждане на доброволно формирование с численост 15 човека. 

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 17.12.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за изграждане на доброволно формирование с численост 15 човека, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: По какъв начин става подбора на 
доброволците? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Подбора ще става съобразно квалификацията на 
кандидатите за доброволци, ще се стремим да има лица от всички сфери – спасители, 
бивши пожарникари. Ще ползваме хора, които сме ползвали до сега при кризисни 
ситуации. Ще им направим застраховки и ще закупим нужната екипировка. 

Други изказвания не постъпиха. 
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В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за изграждане на доброволно формирование с численост 15 човека: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 117/18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Изграждане на доброволно формирование с численост 15 човека 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, в изпълнение на чл.41 от Закона за защита при бедствия и във връзка с 
писма номера № 08-00-220/17.11.2008 г. на г-жа Емел Етем – Заместник министър-
председател и Министър на извънредните ситуации, № 208-00-31/10.11.2008 г. на 
Директора на териториална дирекция „Гражданска защита” Велико Търново, Общински 
съвет – Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие да бъде изградено доброволно формирование от 15 човека в 
община Елена. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с избраните доброволци. 
3. Да подаде заявление да Министерството на извънредните ситуации за вписване в 

регистъра на доброволните формирования. 
4. Да се поискат средства от държавния бюджет за: 
- застраховка; 
- за обучение; 
- за закупуване на индивидуална екипировка и предпазни средства. 

 
ПО СЕДМА 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 предоставяне 
на безвъзмездно право на ползване на части от имоти-публична общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти-публична 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 17.12.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти-
публична общинска собственост, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 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 на безвъзмездно право на ползване на части от 
имоти-публична общинска собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
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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 ”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 118/ 18.12.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 
публична общинска собственост.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местото самоуправление и местната 
администрация и чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една години следните части от 
имот – публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001г., в административна 
сграда, находяща се на ул. “Ил. Макариополски” №24, гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на 
града, при граници: от всички страни улици, а именно: 

- На Районно управление “Социално осигуряване” – гр. В. Търново – едно 
помещение на първи етаж /№111/, с площ от 16,53 кв.м. 

- На Областна дирекция “Земеделие” – гр. В. Търново – две помещения /музейна 
зала/ на приземния етаж в западната част на сградата с обща площ от 160 кв. м. 

- На Районна здравно осигурителна каса - гр. В. Търново – едно помещение на 
първи етаж /№109/ с площ от 16,00 кв. м. 

2. Предоставените помещения да се ползват за административните нужди на 
териториалните структури в община Елена на РУСО – гр. В. Търново, РЗОК – гр. В. 
Търново и Областна дирекция “Земеделие” – гр. В. Търново; 

3. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една година следните части от 
имот – публична общинска собственост по АОС 166/02.04.1998 г. в сграда, находяща се на 
ул. Ил. Макариополски” № 32, построена в УПИ ІІІ, кв. 32 по плана на града, при граници 
за целия имот: от две страни улица, хотел и река; 

- На Агенция за социално подпомагане при МТСП, гр. София, за нуждите на 
Дирекция “Социално подпомагане” – община Елена – І – ви етаж и три стаи от втори етаж 
с обща ползваема площ от 122 кв. м. 
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- На Дирекция “Бюро по труда” - гр. В. Търново, за нуждите на дирекцията на 
територията на Община Елена – 5 стаи от втори етаж с обща ползваема площ от 90 кв. м. 

4 Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една година следната част от 
имот – частна общинска собственост по АОС №3/20.07.1993г. в сграда, находяща се на ул. 
“Ив. Кирилов” №3, гр. Елена, а именно: 

- На Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - В. 
Търново – четири помещения с обща ползваема площ от 50 кв. м.  

5. Възлага на кмета на община Елена да сключи договорите за безвъзмездно 
ползване. 
 
ПО ОСМА 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 изплащане на 
възнаграждения за ДМС. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
изплащане на възнаграждения за ДМС. 

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 17.12.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за изплащане на възнаграждения за ДМС, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за изплащане на възнаграждения за ДМС: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 119/18.12.2008 г. 
 
ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения за ДМС 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местото самоуправление и местната 
администрация чл.2, ал.3 от ПМС №175 / 24.07. 2007 г. , за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, ПМС 198 / 08.08.2008 г.за изм. и доп. на ПМС №175 от 2007 г. за 
заплатите в бюджетните организации, чл.5, ал.3 и чл.22, т.5 от Вътрешните правила за 
работната заплата на Община Елена , чл. 18 ал.1, т. 7 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Елена  
 

Р ЕШ И :  
 

І. На кмета на общината и на кметовете на кметствата с.Беброво, с. Майско, 
с.Константин, с.Каменари и с.Палици да се изплатят възнаграждения за ДМС в размер по 
150 лв. /по 90 лв. от държавна дейност Общинска администрация и по 60 лв. от Общинска 
администрация държавна дейност, дофинансирана с общински приходи 

ІІ. На лицата заети по щатната численост да се изплатят възнаграждения за ДМС по 
функции и дейности както следва: 

1. Общинска администрация /държавна дейност/ - по 90 лв. 
2.Общинска администрация /държавна дейност, дофинансирана с общински 

приходи/ - по 150 лв. и добавка от 60 лв. за щатна численост от Общинска администрация 
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/държавна дейност/, като разхода се отчита в общинска администрация/ държавна дейност, 
дофинансирана с общински приходи/. 

3. ЦДГ - по 200 лв. 
4. ОДК - по 200 лв. 
5. Детска ясла /държавна дейност/ - по 150 лв. 
6. Детска ясла /държавна дейност, дофинансирана с общински приходи/ - по 150 лв. 
7. Други дейности по здравеопазване – по 150 лв. 
8. Д Д М У И - по 150 лв. 
9. Домашен социален патронаж - по 150 лв. 
10.Дневен център за деца с увреждания – по 150 лв. 
11. Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие – по 150 лв.  
12.Осветление – по 150 лв. 
13. Р Т В - по 150 
14. Градска библиотека – по 150 лв. 
15. Други дейности по културата /Школа по изкуствата/ по 150 лв. 
16. Музей – по 150 лв. 
ІІІ. На лицата, назначени по силата на ПМС №66 от 1996 г. и по силата на ПМС 

№212 от 1993 г., да се изплатят възнаграждения за ДМС по дейности за цяла бройка 
персонал, както следва: 

1.Общинска администрация – по 150 лв. 
2.Детска ясла – по 150 лв. 
3.Д Д М У И – по 150 лв. 
4.Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие – по 150 лв. 
5.Други дейности по културата /Школа по изкуствата/ по 150 лв. 
6. Музей – по 150 лв. 
7. Охрана – по 150 лв. 
Конкретният размер на възнаграждения за ДМС за дейностите, които се обслужват 

от счетоводството на Общинска администрация е съгласно разпределение, утвърдено от 
кмета на общината. 

Лицата в неплатен отпуск не получават възнаграждения за ДМС. 
Лицата, които към 30 ноември 2008 г. нямат отработени 11 месеца, получават 

възнаграждения за ДМС в размер, пропорционален на отработеното време. 
Лицата, които към 30 ноември 2008 г. са заети за непълно работно време, получават 

възнаграждения за ДМС в размер, пропорционален на отработеното време. 
ІV. От реализирани икономии за 2008 г. в дейност Общински съвет да се изплатят 

възнаграждения за ДМС по 150 лв. на общински съветник. 
Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2008 г. в дейност Общински съвет 

по съответните параграфи на ЕБК за 2008 г. 
 
ПО ДЕВЕТА 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 
пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За 
магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във връзка с § 17, ал.2 от Закона за 
устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола” – със седалище и адрес на 
управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по 
БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова Джуркова. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. съставляващо 
УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във връзка с § 17, ал.2 от 
Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола” – със седалище и 
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адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, 
ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова Джуркова, като се 
извини на общинските съветници за късно внесеното предложение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Смятам, че е редно да подкрепим направеното 
предложение за приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. 
съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във връзка с 
§ 17, ал.2 от Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола”. 
Нашата задача, като общински съветници е да поощряваме местния бизнес. По отношение 
на цената правя предложение да я закръглим на 600 лв.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение за промяна в проекта на решение на предложението за 
приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. съставляващо 
УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във връзка с § 17, ал.2 от 
Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - Антола” – със седалище и 
адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, 
ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова Джуркова, а именно: 

Пазарната оценка в размер на 513.00 лв. за отстъпено право на строеж да стане 
„Пазарна оценка в размер на 600.00 лв. за отстъпено право на строеж”: 
“ЗА” – 17, “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 приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 
47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба 
във връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - 
Антола” – със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. 
№ 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова 
Джуркова: 
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 ”ЗА”
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” – 17, “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  № 120/ 18.12.2008 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка за отстъпено право на строеж от 47.00 кв.м. 
съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба във 
връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - 
Антола” – със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по 
ф. д. № 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа 
Борисова Джуркова 
 

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

Р ЕШ И :  
 

Приема пазарна оценка в размер на 600.00 лв. за отстъпено право на строеж от 
47.00 кв.м. съставляващо УПИ ХІV „За магазин” в кв.70 по плана на гр.Елена и продажба 
във връзка с § 17, ал.2 от Закона за устройство на територията на ЕТ „Пепа Джуркова - 
Антола” – със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Чумерна” № 13, рег. по ф. д. 
№ 1370/1993 г. на ВТОС, ЕИК по БУЛСТАТ:814194128, представлявано от Пепа Борисова 
Джуркова. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 19-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.15 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 


