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П РО ТОКОЛ  

 
№ 3  

 
Днес 29 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 15 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: Калин Кършев и Димка Стоянова. От Общинска 
администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на 
общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа 
Евдокия Уколова – ст. експерт „Търговия и туризъм”, г-жа Ангелина Йорданова – 
мл.инспектор по околна среда и води, г-н Любен Камбуров – ст.специалист „Контрол по 
чистотата”, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Човешки ресурси” и гости. 

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 15 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

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

3. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и  разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 
на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 
обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 
за 2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно избор на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
Вн.:Председател ОбС –Елена   

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.5 в 
проекта за дневен ред да се добави предложението за партньорство с Областна 
администрация Велико Търново по проект: “Създаване на интегрирана информационна 
система за подобряване на икономическия и социално-правен потенциал и 
административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна администрация Велико 
Търново и общините в областта”. 
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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 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 

т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за партньорство с Областна 
администрация Велико Търново по проект: “Създаване на интегрирана информационна 
система за подобряване на икономическия и социално-правен потенциал и 
административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна администрация Велико 
Търново и общините в областта”: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

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

3. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и  разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 
на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 
обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 
за 2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно избор на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
Вн.:Председател ОбС –Елена   

5. Предложение относно партньорство с Областна администрация Велико Търново 
по проект: “Създаване на интегрирана информационна система за подобряване на 
икономическия и социално-правен потенциал и административно обслужване за 
гражданите и бизнеса в Областна администрация Велико Търново и общините в областта”. 

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 
промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Елена. 

В залата влизат общинските съветници г-жа  Димка Стоянова и г-н Калин Кършев. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.01.2009 г. 
 

 3

територията на община Елена, като помоли в т.1.1. от проекта за решение числото 1687 да 
се чете 1680, с извинение, че е допусната техническа грешка. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2009 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Елена, 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 приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Елена: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 8/29.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема следните изменения в Наредбата за определяне на размера на местните 
данъци на територията на Община Елена за 2009г.: 

1.1. В чл.7, ал.4 числото 1680 се заменя с 2520; 
1.2. В чл.15 числото 1,5 се заменя с 1,2;  
1.3. В чл.28, т.1 числото 0,7 се заменя с 0,5;  
1.4. В чл.28, т.2 числото 5 се заменя с 3,5; 
1.5. В чл.35,ал.1 
а/ числото 0,7 се заменя с 0,5; 
б/ числото 5 се заменя с 3,5 
ал.2 числото 3 се заменя с 2. 
Създава се нов параграф ( § ) 2A в ПЗР: 

§2А.  За 2009 год. първата вноска по чл.28, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 
април. 

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

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Елена и помоли в проекта за решение в т.1.20 след чл.42, ал.2 да 
се добави т.19.5 а, като отново се извини за допуснатата техническа грешка. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2009 г. от 16.30 часа 
предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена, 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 промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 9/29.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена  
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.113 от ЗМДТ, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги, както следва:  
1.1. чл. 42 ал.1 се изменя и добива вида „ За издаване на разрешения за  търговия по чл.30, 
ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия  се заплаща такса”. 
1.2  В чл. 42, ал.1 т.1  думата „таксите” се заменя с „таксата”.  
1.3  В чл.42, ал.1 т. 2  и 3 се отменят.  
1.4. В чл. 42, ал.2 т.17  след думата „за” се добавя  текста „в търговски обекти в”.     
1.5. В  чл. 42, ал.2 т. 17.1 думата „първоначална” се заменя с думата  „такса” – 135 ,00. 
1.6. В чл. 42, ал.2 т. 17.2  се отменя.  
1.7. В чл. 42, ал.2 т.18 след думата „за” се добавя текста „в търговски обекти в”.   
1.8. В  чл. 42, ал.2 т. 18.1 думата „първоначална” се заменя с  думата „такса” – 45 ,00. 
1.9. В чл. 42, ал.2 т. 18.2 се отменя. 
1.10. В чл. 42, ал.2 т. 19.1а думата „първоначална” се заменя с думата „такса” – 250,00. 
1.11. В чл. 42, ал.2 т. 19.1 б се отменя.  



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.01.2009 г. 
 

 5

1.12. В чл. 42, ал.2 т. 19. 2а думата „първоначална” се заменя с   „такса” – 200,00. 
1.13. В чл. 42, ал.2 т. 19.2 б се отменя. 
1.14. В чл. 42, ал.2 т. 19.3 а  думата „първоначална” се заменя с   „такса” – 135,00. 
1.15. В чл. 42, ал.2 т. 19.3 б се отменя.  
1.16. В чл. 42, ал.2 т. 19.4 текста „в процес на” се заменя  „ с открита процедура по”. 
1.17. В чл. 42, ал.2 т. 19.4 а  думата „първоначална” се заменя с   „такса” – 100,00.  
1.18. В чл. 42, ал.2 т. 19.4 б, в и г се отменят. 
1.19. В чл. 42, ал.2 т.  19.5   след  думата „съгласно” текста се изменя така:”чл1, ал.4 от 
Наредбата за категоризиране на средствата по подслон, местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения”. 
1.20. В чл. 42, ал.2 т.19.5 а  думата „първоначална” се заменя с   „такса” – 50,00. 
1.21. В чл. 42, ал.2 т. 19.5 б се отменя. 
1.22. В чл. 42, ал.2 т. 20, 21, 22, 23 и 24 се отменят.  
1.23 . чл. 42 ал.3 се изменя и добива вида „Таксата по ал.2 се заплаща при предявяване на 
искането.  
1.24. Отпадат ал. 4,5,6 и 7 на чл. 42. 
1.25. В чл.42 старата алинея 8 става ал. 4.  
1.26. чл. 43 се изменя и добива вида ”Разрешението се отнема със заповед на Кмета на 
общината, когато лицата по чл. 32, ал.1 от ЗТТИ: 

1. осъществяват продажби на тютюневи изделия в нарушение на изискванията на 
ЗТТИ и на  правилника за  неговото прилагане; 

2. имат публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган; 
 
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 одобряване 
план – сметка за приходите и  разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, 
събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
одобряване план – сметка за приходите и  разходите за осигуряване съдове за битови 
отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични 
платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009 година, като помоли да бъдат 
отстранени следните технически грешки в Приложение № 2 Справка за размера /промила/ 
на такса за битови отпадъци за 2009 г. , в колона № 1, т.1, цифрата 2.9 да стане 2.4; в 
колона № 2, т.1, цифрата 0.5 да стане 0.1; в колона № 3, т.1, цифрата 0.6 да стане 1.5. В 
Приложение № 3 Справка за очакваните приходи от такса за битови отпадъци по населени 
места за 2009 г. в колона №  4, т.1, цифрата 2.9 да стане 2.4 - и съответно сумата в колона 
№ 5 от 64003 да стане 52968; в колона № 6, т.1, цифрата 1.1 да стане 1.6 – и съответно 
сумата в колона № 7 от 25779 да стане 37497 и сумата от колона № 8 от 89782 да стане 
90465. Общо за гр.Елена в колона № 5 сумата от 73176 да стане 62141, в колона № 7 
сумата 26161 да стане 37879, в колона № 8 сумата от 99337 да стане 100020. Общо за 
всички населени места  в колона № 5 сумата от 95992 да стане 84957, в колона № 7 сумата 
41917 да стане 53635, в колона № 8 сумата от 137909 да стане 138591. Общо от население 
в колона № 5 сумата от 95992 да стане 84957, в колона № 7 сумата 42481 да стане 54199, в 
колона № 8 сумата от 138473 да стане 139156. Всичко от ТБО в колона № 5 сумата от 
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200031 да стане 188996, в колона № 7 сумата 85867 да стане 97585, в колона № 8 сумата от 
285898 да стане 286581. В рекапитулацията – отпечатване на уведомителни писма 0 става 
683. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2009 г. от 16.30 часа 
предложението за одобряване план – сметка за приходите и  разходите за осигуряване 
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 
ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009 
година, 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 одобряване план – сметка за приходите и  разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 
на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 
обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 
за 2009 година: 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 10/29.01.2009 г. 
 
ОТНОСНО: Одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване 
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 
ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 
2009 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.14, ал.1; чл.15, ал.2 и чл.16, ал.1 и 
ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Елена, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена 
Общински съвет одобрява план – сметка за необходимите приходи и  разходи за 
сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на 
териториите за обществено ползване през 2009 г. съгласно  Приложение №1. 

2. На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата, Общински съвет определя 
промила /размера/ на таксата за битови отпадъци за 2009 г. по населени места от 
Общината съгласно  Приложение №2. 

3. На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя размер на 
таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър битов отпадък за 2009 г.  25,92 
лв./м3, в което са включени разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; 
събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и обезвреждане на битовите отпадъци. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 
предложението за избор на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси. 

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 избор на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 11/29.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, в изпълнение на чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Утвърждава следния състав на Комисия за установяването на конфликт на 
интереси: 
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Председател: Лазар Николов Костов 
член: Снежана Стефанова Капинчева 
член: Магдалена Любомирова Борисова 
2. Възлага на Комисията организацията по изпълнението на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 

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 партньорство 
с Областна администрация Велико Търново по проект: “Създаване на интегрирана 
информационна система за подобряване на икономическия и социално-правен потенциал 
и административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна администрация 
Велико Търново и общините в областта. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
партньорство с Областна администрация Велико Търново по проект: “Създаване на 
интегрирана информационна система за подобряване на икономическия и социално-
правен потенциал и административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна 
администрация Велико Търново и общините в областта. 

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 партньорство с Областна администрация Велико Търново по проект: 
“Създаване на интегрирана информационна система за подобряване на икономическия и 
социално-правен потенциал и административно обслужване за гражданите и бизнеса в 
Областна администрация Велико Търново и общините в областта: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 12/29.01.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Партньорство с Областна администрация Велико Търново по проект: 
“Създаване на интегрирана информационна система за подобряване на 
икономическия и социално-правен потенциал и административно обслужване за 
гражданите и бизнеса в Областна администрация Велико Търново и общините в 
областта” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23, в изпълнение на чл.61, във връзка с чл.чл.59 и 60 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие общината да участва в проект “Създаване на интегрирана 
информационна система за подобряване на икономическия и социално-правен потенциал 
и административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна администрация 
Велико Търново и общините в областта” по Оперативна програма “Административен 
капацитет”, приоритетна ос ІІІ. “Качествено административно обслужване и развитие на 
електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за 
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. 
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2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект: “Създаване на 
интегрирана информационна система за подобряване на икономическия и социално-
правен потенциал и административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна 
администрация Велико Търново и общините в областта” по Оперативна програма 
“Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. “Качествено административно 
обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на 
обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 
управление”. 

3. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Споразумението и 
свързаните към проекта декларации. 

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

Кънчев закри 3-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 


