ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 26 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 13 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници: Милко Моллов, Димка Стоянова, Йордан Йорданов и
Йордан Димитров. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н
Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината гжа Валентина Мирчева, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”,
инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-жа Димка Петрова – главен
счетоводител, 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-жа Ана Атанасова
– кмет на с.Палици, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Силвия
Йорданова – кметски наместник с.Чакали 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 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2008 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно разпределение на преходния остатък от 2008 г. по
функции за 2009 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за
финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10
000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно придобиване на имот, необходим за изграждане на
„Пречиствателна станция за отпадни води гр.Елена и довеждащ колектор”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване съгласие на община Елена, за членство в
сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от
бюджета на община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров Николов
Вн.:Кмета на общината
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 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2008 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно разпределение на преходния остатък от 2008 г. по
функции за 2009 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за
финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10
000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно придобиване на имот, необходим за изграждане на
„Пречиствателна станция за отпадни води гр.Елена и довеждащ колектор”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване съгласие на община Елена, за членство в
сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от
бюджета на община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров Николов
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
отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена
за 2008 година.
В залата влизат общинските съветници г-жа Димка Стоянова, г-н Йордан Димитров
и г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на
Община Елена за 2008 година.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:

2

Мандат 2007 – 2011 г.
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.02.2009 г.
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.02.2009 г. от 17.00 часа
предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на Община Елена за 2008 година, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1
„против”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: По цифрите не искам да правя коментар. По
скоро желая пояснение по приложение № 3 Капиталови разходи във Функция 05:
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Параграф 5206 изграждане на
инфраструктурни обекти, Обект – Преустройство дом за деца и юноши дом за стари хора
с.Тодювци – заложени и усвоени са 408235 лв. и Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство, Параграф 5206 изграждане на инфраструктурни
обекти, Обект 122 Водоснабдяване ул.”Синджирци” – заложени и усвоени 50145.
Завършени ли са обектите, защото до колкото зная изпълнението на Водоснабдяването на
ул.”Синджирци” започна след нова година, а парите са платени миналата година.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Изпълнението на обществената поръчка
Водоснабдяване ул.”Синджирци” започна по-късно, направения разход е авансово
плащане. След извършена процедура фирмата спечелила конкурса за изпълнение на
обществената поръчка е фирма Перун. Относно изпълнението по параграф 5206
преустройство дом за деца и юноши дом за стари хора с.Тодювци, обекта е приет от
Социално инвестиционния фонд. Усвоените 408235 лв. са за първия етап от работния
проект. Преди два дена подписах договора за стартиране на втория етап от проекта с
Министър Емилия Масларова.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н
кмете, колеги. На проведеното вчера заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и
финанси”, изисках някои справки от общинската администрация, които ми бяха
предоставени на време и искам да благодаря за съдействието от общинските служители.
Имам някой забележки. Първо искам да попитам г-н Топалов как ще коментира
пресрочените вземания на общината в размер на 165 457 лв. и какви мерки е предприел за
събирането им. От предоставените ми справки и отчетеното в Приложение № 3
Капиталови разходи на община Елена наблюдавам несъответствие във Функция 06:
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, обект № 282 Ремонт
тротоари ул.”Й.Й.Брадати” гр.Елена, са записани и съответно усвоени 42992 лв., а в Акта,
който ми бе предоставен сумата е за около 40 000 лв. Във Функция 07: Почивно дело,
култура, религиозни дейности, Обект № 352 Вътрешен ремонт съблекалня Стадион
„Чумерна” гр.Елена, записаните и усвоени пари са 31969, а в Акта са за 29 000 лв.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Първо за ремонта на тротоари на ул.
„Й.Й.Брадати”, обекта не е завършен и с оглед зимният период бе направена циментова
замазка, през настоящата година предстои завършването на тротоарите, за което ще са
нужни още средства. Несъответствие, между Акта за извършената работа и направените
плащания не би трябвало да има в Отчета, разликата е получена от това че не Ви е
предоставена последната фактура от счетоводството. Постоянно общината е обект на
финансови ревизии, затова не може и да става дума, че парите са откраднати ако това
намеквате. Просрочените вземания на общината към 31.12.2008 г. са в размер на 165 457
лв. Завели сме съдебни дела срещу крупните длъжници и сме спечелили много от тях, но
не са ни разплатени. Поименно мога да Ви запозная с длъжниците, някои от тях дори не
познавам. Някои от просрочените задължения са от преди 10 години. Една част от
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задълженията са от неплатени консумативи от наемателите – ел.енергия, вода. Има много
несъбираеми и в скоро време смятам да направя предложение до Общинският съвет за
отписване на някои от вземанията, защото върху тях се трупат лихви. И на мен ми тежи,
не казвам, че е нормално, но не са толкова много парите.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2008 година:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
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
”ПРОТИВ”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ПРОТИВ”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ПРОТИВ”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ПРОТИВ”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 16/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на Община Елена за 2008 г.
На основание на изложеното, чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал.1 от Закона за общинския бюджет,
Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1.Приема промяна на собствените приходи по параграфи и подпараграфи както
следва:
Име на подпараграфа
Параграф Размер на:
План
подпараг увеличение/+/ окончателе
раф
Намаление /-/
н
за 2008 г.
Имушествени данъци
1300
+ 24 000
299 000
Данък в/у недвижимите имоти
1301
+ 7 000
60 000
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Данък в/у превозните средства
Данък при придоб. на имущ. по дарение и
възм.н-н
Приходи и доходи от собственост
Приходи от продажба на услуги
Приходи от наеми на земя
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
Общински такси
За ползване на детски градини и др.по
образование
За ползване на детски ясли и др.по
здравеопазване
За ползване на ДСП и общински соц. услуги
За технически услуги
За административни услуги
Туристически такси
Други общински такси
Глоби, санкции, неустойки
Приходи от продажба на общинска
собственост
Приходи от продажба на сгради
Постъпления от продажба на НДА
Приходи от продажба на земя
Общо

1303
1304

+ 15 000
+ 2 000

87 000
152 000

2400
2404
2406
2408
2700
2701

+ 27 009
+2 249
+13 000
+11 760
+ 6 438
+ 1 000

90 457
9 700
23 000
11 760
451 766
35 000

2702

+700

7 500

2704
2710
2711
2716
2729
2802
4000

+ 5 000
+ 1 000
+ 4 238
+ 500
- 6 000
+ 1 090
- 58 537

29 000
35 000
40 500
4 800
24 000
2 590
268 649

4022
4030
4040

- 20 000
+ 4 954
- 43 491
+ 69 401
- 69 491

100 400
4 954
60 909
1 116 994

2.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по
функции и дейности, както следва:
2.1. По прихода 9 100 373 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/;
2.2.По разхода 9 100 373 лв. /Разпределен по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/;
3.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:
3.1. По прихода - 8 362 135 лв. / разпределен по параграфи, съгласно Приложение
№1/;
3.2. По разхода - 8 362 135 лв. / разпределен по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/;
4.Приема отчета на капиталовите разходи по поименното разпределение на разходите
за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт за 2008 г./ съгласно
Приложение №3/;
5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни
сметки и фондове за 2008 г. / съгласно Приложение №4/;
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
разпределение на преходния остатък от 2008 г. по функции за 2009 г.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
разпределение на преходния остатък от 2008 г. по функции за 2009 г.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
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г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.02.2009 г. от 17.00 часа
предложението за разпределение на преходния остатък от 2008 г. по функции за 2009 г.,
като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за разпределение на преходния остатък от 2008 г. по функции за
2009 г.:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
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 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Разпределение на преходния остатък от 2008 г. по функции за 2009 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, параграф 31, ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 година, Общински съвет –
Елена
РЕШИ:
1.Приема преходния остатък от 2008 г. за държавни дейности да се използва през
2009 г. по бюджета на общината по функции, съгласно Приложение № 1.
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 даване
съгласие на Община Елена, да кандидатства за финансиране на инвестиционен проект:
„Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена, Изграждане на
Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр. Елена”, по Процедура с референтен №
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BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10 000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за финансиране на инвестиционен
проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена, Изграждане
на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр. Елена”, по Процедура с референтен
№ BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10 000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).
Председателят на Общинския 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 25.02.2009 г.
от 16.00 часа предложението за даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за
финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10
000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), като го
подкрепя с 4 гласа”за”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Уважаеми господин председател,
господин кмете. Финансирането на инвестиционния проект ще бъде на 100% или ще има
съфинансиране и ако може да ни кажете някакви приблизителни ориентири.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: 100% безвъзмездна финансова помощ. Не мога да
поема отговорност да назова някакви параметри.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Аз съм „за”, направеното предложение. Искам
само да обърна внимание на т.2 от проекта за решение: Общински съвет - Елена посочва
програми и стратегии, в които е включен проекта с неговите обекти като приоритетен. Ето
защо ние настояваме да се приемат Стратегии и планове от Общинският съвет, за да бъдат
полезни при участия на Общината в такива проекти.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Когато 2007 година се кандидатирах за кмет нямах
представа, че ще Ви направя това предложение. Как мога да предвидя по какви програми
ще можем да кандидатстваме. Разбира се че доизграждането на ВиК мрежата и
пречистване на водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ
колектор в гр. Елена е приоритетен обект. Никой преди една година не е знаел, че през
месец май ще стартира програма за болниците и ако отговаряме на условията, разбира се
че ще кандидатстваме. Излизат неща, които се налага да решаваме в последствие, но ние
сме длъжни да кандидатстваме.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за
финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
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развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10
000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС):
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
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 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие на Община Елена, да кандидатства за финансиране на
инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на
гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000
ДО 10 000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).
На основание чл. 21, ал.1, т. т. 10 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена, дава съгласие на Община Елена, да кандидатства за
финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр.
Елена”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10
000 е.ж.”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
2. Общински съвет - Елена посочва програми и стратегии, в които е включен
проекта с неговите обекти като приоритетен:
2.1. В Общински план за развитие за периода 2007–2013 г. – раздел: „Състояние на
инфраструктурата и екология”, подточки: „ВиК мрежи” и „Мрежи и системи за отпадни
води - канализационни мрежи, пречиствателни станции”;
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2.2. В Стратегически цели и приоритети на община Елена за периода 2007–2013 г. –
Приоритет: „Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура”, мерки:
„Развитие на водопреносната инфраструктура”, „Развитие на канализационната
инфраструктура” и „Строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни
станции за питейни води”.
3. Общински съвет - Елена дава съгласие за поемане на общински дълг и съгласие
за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на
разходите по проект: „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.
Елена, Изграждане на Пречиствателна станция с довеждащ колектор в гр. Елена”, преди те
да му бъдат възстановени по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и за разходи, които не се
покриват от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, ако проектът бъде финансиран.
4. Общинския съвет възлага на кмета на община Елена да осъществи всички
необходими стъпки по подготовката и реализацията на проекта, както и необходимите
действия по осигуряване на необходимото финансиране.
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 придобиване
на имот, необходим за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Елена и
довеждащ колектор”.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
придобиване на имот, необходим за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни
води гр.Елена и довеждащ колектор”, като помоли в проекта за решение след текста: чрез
покупка на стойност 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лв., да се добави текста:
„изплащането на стойността на имотите да се осъществи след осигуряване финансирането
на проекта.”.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
г-н Йордан Йорданов – секретар на Постоянната комисия по „Общинска собственост”:
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.02.2009 г. от 16.30 часа
предложението за придобиване на имот, необходим за изграждане на „Пречиствателна
станция за отпадни води гр.Елена и довеждащ колектор”, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 изграждане на
„Пречиствателна станция за отпадни води гр.Елена и довеждащ колектор”:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
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”
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14
15
16
17

СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Придобиване на имот, необходим за изграждане на „Пречиствателна
станция за отпадни води гр.Елена и довеждащ колектор”
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Дава съгласие да бъде придобит имот № 192005 /нива с площ 2,000 дка, в
землището на гр.Елена, местността Куцарчова лъка, наследници на Никола Димитров
Панайотов/, чрез покупка на стойност 20 000 /двадесет хиляди/ лева и имот № 192004
/нива с площ 4,500 дка, в землището на гр.Елена, местност Куцарчова лъка, наследници на
Петко Кънев Воденичаров/, чрез покупка на стойност 45 000 /четиридесет и пет хиляди/
лева, изплащането на стойността на имотите да се осъществи след осигуряване
финансирането на проекта.
Упълномощава Кмета на община Елена да сключи необходимите документи за
покупко-продажба.
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 даване
съгласие на община Елена, за членство в сдружение „Общинска мрежа за енергийна
ефективност ЕкоЕнергия”.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие на община Елена, за членство в сдружение „Общинска мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия”.
Председателят на Общинския 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 25.02.2009 г.
от 16.00 часа предложението за даване съгласие на община Елена, за членство в сдружение
„Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за даване съгласие на община Елена, за членство в сдружение
„Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
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4
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ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
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“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие на община Елена, за членство в сдружение „Общинска
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”
На основание чл. 21, ал.1, т.т.15 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Общински съвет – Елена, дава съгласие на Община Елена за членство в сдружение
„Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”, като заплаща годишен членски
внос в размер на 500 (петстотин) лева.
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 отпускане на
парична помощ на стойност 1000 лв. от бюджета на община Елена за лечение на д-р
Трифон Димитров Николов.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от бюджета на община Елена за лечение
на д-р Трифон Димитров Николов.
Председателят на Общинския 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 25.02.2009 г. от 17.00 часа
предложението за отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от бюджета на
община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров Николов, като го подкрепя с 4 гласа
„за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.02.2009 г.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от бюджета на
община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров Николов:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21/26.02.2009 г.
ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ на стойност 1000 лв. от бюджета на
община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров Николов
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие за отпускане на парична помощ на
стойност 1000 лв. от бюджета на община Елена за лечение на д-р Трифон Димитров
Николов.
2. Възлага изпълнението на Кмета на общината.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон
Кънчев закри 5-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
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