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П РО ТОКОЛ  

 
№ 2  

 
Днес 20 януари 2009 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 общинската съветничка д-р Стела Горбанова-Василева. 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, г-жа 
Ивона Кънчева-Савова – секретар на МКБППМН, г-жа Мария Симеонова – главен експерт 
„Човешки ресурси”, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, 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 Румяна Терзиева 
кметски наместник с.Буйновци, гости и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските 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 Общинска стратегия за закрила на детето в 
община Елена 2008-2018 година 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. 
Вн.:Председател ОбС 

3. Предложение относно отписване на активи от баланса на „Елена автотранспорт” 
ЕООД гр.Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем 

селски път за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален 
план на с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване 
на туникова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци. 

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 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 Общинска стратегия за закрила на детето в 
община Елена 2008-2018 година 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. 
Вн.:Председател ОбС 

3. Предложение относно отписване на активи от баланса на „Елена автотранспорт” 
ЕООД гр.Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем 

селски път за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален 
план на с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване 
на туникова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци. 

Вн.:Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 
Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008-2018 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008-2018 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.01.2009 г. от 
16.30 часа предложението за приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в 
община Елена 2008-2018 година. След проведени разисквания г-жа Росинка Георгиева 
изрази несъгласие с предложената Общинската стратегия за закрила на детето в община 
Елена 2008-2018 година и направи предложение в Общинската стратегията за закрила на 
детето в община Елена 2008-2018 година, в частта й - Услуги предлагани в момента: да 
отпадне текста: „Защитено жилище за възрастни хора с умствено изоставане с. Илаков рът 
– капацитет 8 места, от които 5 са заети. Настаняват се лица навършили 18 години, които 
се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода 
към самостоятелен живот.  
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Категории лица: лица с умствени увреждания, напуснали ДДМУИ „Надежда” в 
с.Илаков рът”, с мотив че предлаганата услуга противоречи на чл.2 от Закона за закрила на 
детето и мястото й не е в Стратегията. След проведено гласуване Постоянната комисия не 
прие предложението на г-жа Георгиева, а подкрепи направеното предложение за приемане 
на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008-2018 година с 4 гласа 
„ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: В заседанието на Постоянната комисия 
гласувах въздържала се единствено, защото такава Стратегия за закрила на детето трябва 
да има. Внесената за приемане от Общински съвет – Елена Стратегия за закрила на детето 
е много неточна. За да бъде издържана една такава Стратегия, тя трябва: І-во да бъде 
съобразена с Националната Стратегия 2008-2018 година. Трябва да съдържа анализ на 
грижите за децата и състоянието в момента. Основен проблем свързан със закрилата на 
децата, е образованието и възпитанието им. Подпомагане на деца и семейства, на деца с 
дарби. Никъде не са упоменати Детският комплекс, Детската музикална школа това са 
местата, където децата осмислят свободното си време, не да бъде включвана услугата 
Защитено жилище за възрастни хора с умствено изоставане с. Илаков рът. Не разбирайте 
че имам нещо против тази услуга напротив, но не й е мястото в Стратегията, тъй като 
противоречи на чл.2 от Закона за закрила на детето, където е записано: Определение за 
дете - Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 
години. Никъде няма упоменати деца жертва на насилие, жертви на различни по вид и 
тежест престъпления. На ІІ-ро място цели на Стратегията. Липсва точка отговорни 
институции. Общинската стратегия за закрила на детето не е систематизирана и Ви моля г-
н Кънчев да не се приема в такъв вид, а да бъде преработена. Мога да поема отговорност 
да изготвя проект за Стратегия, която да разгледаме комплексно с институциите, които са 
писали тази Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2018 година. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Стратегията си личи, че е правена 
набързо. Моето предложение е процедурно за отлагане на гласуването. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: От Стратегии Ви казвам, че не разбирам. Думите 
на г-жа Георгиева ми се виждат разумни, затова предлагам да я натоварим със задачата да 
изготви една нова Стратегия за закрила на детето. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Изненадвам се от тази реакция. Закона за закрила 
на детето е специфична материя. Там е записано, че Общините правят Стратегия за 
закрила на детето. Не разбирам, защо твърдите, че Стратегията не е систематизирана? В 
т.ІІ е включен анализ и прогноза на социалната ситуация в община Елена – какво повече. 
В т.VІІ Финансиране, ще се осигури в рамките на бюджета на Община Елена. Т.VІІІ 
Мониторинг, оценяване и отчитане. Въз основа на Закона за закрила на детето ние 
подлежим на контрол и при неспазване на задълженията и изискванията подлежим на 
санкции. Това е Стратегия, а не програма, за по-дълъг период е, но тя е отворена и по 
всяко време може да бъде променяна. Ако имате конкретни предложения за добавяне – 
добре, няма никакъв проблем ние имаме готовност. В края на Стратегията в т.6 е записано: 
При необходимост от актуализация на приетата Стратегия, промените да се приемат от 
Общински съвет – Елена с ново решение. Проекта за Общинската стратегия за закрила на 
детето е изготвен от Комисия, в която са включени специалисти, занимаващи се с 
проблемите на децата в община Елена. Обосновката е много точна: Тази Общинска 
стратегия се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, 
Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните 
приоритети, определени в Националния интегриран план за прилагане на Конвенцията на 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 20.01.2009 г. 
 

 4

ООН за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в 
системата за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, 
местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на 
децата и техните семейства. Не смятам, че сме в нарушение на Закона за закрила на 
детето, като сме включили в Стратегията предлаганата от нас услуга Защитено жилище за 
възрастни хора с умствено изоставане с.Илаков рът. Вие какво предлагате да оставим тези 
младежи навършили 18 години на улицата? Моля общинските съветници да приемете 
предложената Ви Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008 – 2018 
година. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Предлагам днес да приемем Общинската 
стратегия във вида в който е внесена и в едномесечен срок Постоянната комисия по 
„Здравеопазване, социални дейности” - д-р Георги Пеев, г-жа Росинка Георгиева и 
представители от Комисията по подготовката на проекта за Общинската стратегия за 
закрила на детето, съвместно да преразгледат Стратегията и да внесат в заседание на 
Общинският съвет предложение за допълване и изменение на Общинската стратегия за 
закрила на детето в община Елена 2008 – 2018 година. 

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

направеното предложение за отлагане гласуването за следващо заседание на 
предложението за приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 
2008-2018 година: 
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 12, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 
2008-2018 година: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 2 / 20.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 
2008 – 2018 г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008 – 2018 г.  
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложение за възлагане на Постоянната комисия по „Здравеопазване, 
социални дейности”, в едномесечен срок да подготви предложение за допълване и 
изменение на Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена 2008-2018 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е  № 3 / 20.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Подготовка на предложение за допълване и изменение на Общинска 
стратегия за закрила на детето в община Елена 2008 – 2018 г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Възлага на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности”, в 
едномесечен срок да подготви предложение за допълване и изменение на Общинската 
стратегия за закрила на детето в община Елена 2008-2018 година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 
комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.01.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 
комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Четейки този Отчет и сравнявайки го с 
предходния се очертава добрата и ползотворна работа на Общинския съвет, но аз имам 
някой забележки. Материалите за заседанията на Общинският съвет се предоставят в срок, 
но имаше няколко случая, когато материалите бяха раздавани от днес за утре и ние нямаме 
време да се подготвим. Не може да сме компетентни във всички области, затова понякога 
ни се налага да ползваме специалисти за консултации, а при такова кратко време 
разбирате, че сме затруднени. В процеса на работа някои от материалите като 
предложението за приемане на бюджета, проекти на Наредби, които Общинския съвет 
трябва да приеме ни бяха раздадени в умален вид и трудно се четат. На няколко пъти 
направих забележка на техническия сътрудник в Общинският съвет, че материалите ни се 
раздават на много дребен шрифт. Предполагам, че това се прави от гледна точка икономии 
на консумативи, но в други общински съвети вече се провеждат безхартиени заседания. На 
предния Отчет за работата на Общинският съвет, помолих г-н Кънчев, за озвучаване на 
заседанията и той обеща, че след отстраняване на възникналия технически проблем 
сесиите ще бъдат озвучени, но до ден днешен резултат няма. Не смятам, че има от какво 
да се страхуваме, нека хората ни слушат, когато дебатираме и когато единодушно 
приемаме решенията. 
г-н Симеон Кънчев – Председател ОбС: Стараем се да раздаваме материалите за 
заседанията на Общинският съвет в срок, за да имате достатъчно време да се запознаете с 
тях. Да имахме някои заседания, проведени в много кратък срок, за които Ви поднесохме 
предварително извинения. Тези заседания винаги са с по една точка и са предложения 
свързани с даване съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на общината по 
Оперативни програми. От доста време не сте получавали материали в умален вид, което не 
изключва получаването на такива и в бъдеще с оглед икономията на консумативи. Затова 
аз отново Ви предлагам да предоставите e-mail-и, за да можем да Ви изпращаме 
материалите за заседанията на Общинският съвет по електронен път и всеки да си ги 
разпечатва във вид, който го устройва. Относно озвучаването на заседанията на 
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Общинският съвет, едва ли някой го е страх. Наблюденията ми от дългогодишния ми 
опит, като общински съветник, са че един микрофон, не води до по-делово протичане на 
сесиите, но щом толкова настоявате ще се постарая да се ускори отстраняването на 
техническите проблеми, които възпрепятстват нормалното озвучаване на заседанията на 
Общинският съвет. 

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

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 
комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 4 / 20.01.2009 г. 
 
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. 
 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет Елена  

Р ЕШ И :  
 

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии 
за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. 
 
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 отписване на 
активи от баланса на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
отписване на активи от баланса на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена. 

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 19.01.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за отписване на активи от баланса на „Елена автотранспорт” ЕООД 
гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 отписване на активи от баланса на „Елена автотранспорт” 
ЕООД гр.Елена: 
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”
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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 отсъства 
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  № 5 / 20.01.2009 г. 
 
ОТНОСНО: Отписване на активи от баланса на „Елена Автотранспорт” ЕООД гр. 
Елена 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 7, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на община Елена върху капитала на търговските дружества /ЕООД, ЕАД, 
ООД и АД/, Общински съвет - Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Продадените активи, стопанисвани и управлявани от Общинското търговски 
дружество: 

- земя 1 450 кв.м. за 4 350,00 лв./словом- четири хил.тридесет и петдесет/ лв.; 
- Сграда Автогара Златарица за 909,82 лв. /словом-деветстотин и девет лева и 82 

ст./, или всичко за 5 259,82 лв. /словом-пет хиляди двеста петдесет и девет лева 
и 82 ст./, да бъдат отписани от баланса на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД 

 
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 придаване на част от стар неизползваем селски път за обединяване на три 
поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален план на с.Багалевци, № 9170046 и 
9170047 по кадастрални карти и обособяване на един самостоятелен Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване на тупикова връзка за 
новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем селски път за обединяване на 
три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален план на с.Багалевци, № 9170046 
и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един самостоятелен Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване на тупикова връзка за 
новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.01.2009 г. 
от 16.30 часа предложението за даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем 
селски път за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален 
план на с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване 
на тупикова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: По принцип съм „за” направеното предложение. 
Такива неща ще възникват тепърва при комасация на земеделските земи. Първо искам да 
предложа изречението: „Възложителят предлага за собствена сметка да укрепи и изгради 
подпорни стени от моста на р.”Веселина” – западно по бреговата ивица на реката.” да се 
смъкне в проекта за решение. Второ с този неодобрен кадастрален план да не затворим 
достъпа до имота на някой друг собственик. Това е малко хипотетичен въпрос. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Приемам предложението по принцип, но не 
смятам, че е редно да задължите частно лице да укрепи подпорните стени от моста. По 
скоро Общинският съвет може да даде съгласие собственика да укрепи и изгради 
подпорни стени, но да му възложи не съм съгласен. Къде точно смятате да вмъкнете това 
изречение? Неодобрени кадастрални планове има на много места. Лицензирани фирми 
извършват кадастралното заснемане и отразяват заснетото в кадастралния плен на 
населеното място. Това е тупиков път – неизползваем. Предложението е направено по 
молба на Алексей Кънчев - нека да помагаме на хората, които имат сериозни 
инвестиционни намерения стига да има законно основание, както е в случая. Нека се 
инвестира на територията на общината. Не зная какво ще се случи с тези земеделски земи 
и общински пътища между тях – те са хиляди пътчета. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин председател оттеглям си 
предложението изречението: „Възложителят предлага за собствена сметка да укрепи и 
изгради подпорни стени от моста на р.”Веселина” – западно по бреговата ивица на 
реката.” да се смъкне в проекта за решение. 

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

предложението за даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем селски път за 
обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален план на 
с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, осигуряване 
на тупикова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 6 / 20.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за придаване на част от стар неизползваем селски път 
за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален план на 
с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с.Багалевци, община Елена, 
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осигуряване на тупикова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на 
ниво река. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 15, ал. ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, Общински 
съвет - Елена 

Р ЕШ И :  
 

Общински съвет – Елена дава съгласие за придаване на част от стар неизползваем 
селски път за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 по неодобрен кадастрален 
план на с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални карти и обособяване на един 
самостоятелен Урегулиран поземлен имот - с.Багалевци, община Елена, осигуряване на 
тупикова връзка за новообразувания УПИ и рамповидно слизане на ниво река. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за вземане на 
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци съгласно провеждането 
на санитарни сечи по предписание на Държавно горско стопанство Елена и Държавно 
горско стопанство Буйновци. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци съгласно 
провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно горско стопанство Елена и 
Държавно горско стопанство Буйновци. 

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 19.01.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство 
Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно горско 
стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, като го подкрепя с 5 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци: 
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”
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10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
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  № 7 / 20.01.2009 г. 
 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.53, ал.2, т.3 от Закона за горите и чл.80, ал.2, ал.8 от 
Правилника за прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Възлага на кмета на общината: 
1. Да сключи договор за маркиране на дървесината. 
2. Да проведе процедура за определяне на изпълнител чрез търг с тайно наддаване, 

съгласно чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в Община Елена, 
за предоставяне ползването на дървесина в общински и временно общински гори, отдели и 
подотдели: 220 „и”, 242 „з”, 243 „к”, 244 „ц”, 244 „ш”, 377 „ч1” на територията на 
Държавно горско стопанство гр.Елена; 1 „ж”, 2 „м”, 4 „и”, 180 „х”, 260 „б” на територията 
на Държавно горско стопанство с.Буйновци. 

3. Да сключи договор с изпълнителя, спечелил търга. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет – Елена 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл. специалист ОбС 


