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П РО ТОКОЛ  
 

№ 4  
 

Днес 9 февруари 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 Росинка Георгиева. 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, 
инж.Димитрина Иванова - директор на дирекция УТАБ, г-жа Мария Симеонова - главен 
експерт „Човешки ресурси”, г-жа Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, г-н Николай Колев – 
кмет на с.Беброво, г-н Стоян Драгостинов – кмет на с.Каменари, 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 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 15 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет - Елена за 
кандидатстване на община Елена в извънредна сесия на Проект “Красива България” - 
Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, за финансиране изпълнението 
на обект: Ремонт, оборудване и обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост „Надежда” - с. Илаков рът, община Елена 

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

Общински съвет – Елена. 
Вн.: Председател ОбС 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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 даване съгласие от Общински съвет - Елена за 
кандидатстване на община Елена в извънредна сесия на Проект “Красива България” - 
Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, за финансиране изпълнението 
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на обект: Ремонт, оборудване и обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост „Надежда” - с. Илаков рът, община Елена 

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

Общински съвет – Елена. 
Вн.: Председател ОбС 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за даване 
съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване на община Елена в извънредна 
сесия на Проект “Красива България” - Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални 
домове”, за финансиране изпълнението на обект: Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
основна сграда - Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” - с. Илаков 
рът, община Елена. 

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

даване съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване на община Елена в 
извънредна сесия на Проект “Красива България” - Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на 
Социални домове”, за финансиране изпълнението на обект: Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
„Надежда” - с. Илаков рът, община Елена, като помоли в проекта за решение 20% да стане 
21 %. 

Председателят на Общинския съвет думата за становище на: 
г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.02.2009 г. 
от 13.30 часа предложението за даване съгласие от Общински съвет - Елена за 
кандидатстване на община Елена в извънредна сесия на Проект “Красива България” - 
Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, за финансиране изпълнението 
на обект: Ремонт, оборудване и обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост „Надежда” - с. Илаков рът, община Елена, като го подкрепя с 5 
гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: На заседанието на Постоянната комисия 
подкрепих внесеното предложение и сега пак ще гласувам „за”. Искам да направя една 
препоръка: ако може след изготвяне на такива проекти, на общинските съветници да се 
предоставя повече информация. Нека тези проекти бъдат публикувани в сайта на 
общината и когато се обявяват търгове нека се публикува обява във местен вестник и на 
интернет страницата на общината.  

 Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Приемам препоръката. Като цялостен проект ще е 
трудно да бъде публикуван в сайта, като обява – да. Информацията за възможността да 
участваме по проекта дойде при нас в много кратки срокове и в момента администрацията 
продължава изчисляването и окомплектоването на документацията по проекта. Няма 
процедура, която да не е обявена по съответния надлъжен ред. Има публичен регистър. И 
в момента по проекта за изграждането на Хосписа сме поканили 7-ем еленски строителни 
фирми, строителни фирми отвън няма да каним. Друг е въпроса, че само 3-ри отговарят на 
условията от Строителната камара. Ние и занапред ще продължим да каним всичките 7-ем 
еленски строителни фирми – ще защитаваме еленският строителен бизнес. За големите 
публични поръчки не можем да правим ограничения – там могат да участват всички. Аз 
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Ви благодаря г-н Гуцов и смятам, че сте съгласни с подхода да се справяме сами в 
настъпващата световна криза. 

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

предложението за даване съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване на 
община Елена в извънредна сесия на Проект “Красива България” - Мярка 02-02 „Спешно 
подпомагане на Социални домове”, за финансиране изпълнението на обект: Ремонт, 
оборудване и обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с умствена 
изостаналост „Надежда” - с. Илаков рът, 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  № 13/09.02.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване на 
община Елена в извънредна сесия на Проект “Красива България” - Мярка 02-02 
„Спешно подпомагане на Социални домове”, за финансиране изпълнението на обект: 
Ремонт, оборудване и обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост „Надежда” - с. Илаков рът, община Елена. 
 

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

Р ЕШ И :  
 

Общински съвет - Елена дава съгласие за кандидатстване на община Елена в 
извънредна сесия на Проект “Красива България” - Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на 
Социални домове”, за финансиране изпълнението на обект: Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на основна сграда - Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
„Надежда” - с. Илаков рът, община Елена.  

Определя финансово съучастие на община Елена, в размер на минимум 21% от 
стойността, необходима за реализация на проекта.  
 
ПО ВТОРА 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 „Бюджет и финанси” 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  № 14/09.02.2009 г. 
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ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” 
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 Валентин Владимиров Гуцов от състава на Постоянната комисия по 
„Бюджет и финанси” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” към Общински 
съвет – Елена, Йордан Иванов Димитров. 

 
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  № 15/09.02.2009 г. 
 

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

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

Р ЕШ И :  
 

1. Освобождава Йордан Иванов Димитров 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, Валентин Владимиров Гуцов. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.00 часа. 

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


