
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg

 
 

П РО ТОКОЛ  
 

№ 7  
 

Днес 15 май 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 14 общински съветника, като отсъстваха 
общинските съветници: Симеон Кънчев, Йордан Йорданов и Йордан Димитров. От 
Общинска администрация участие взеха заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 
г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж. Зоя Василева – мл.експ. 
„УСКП”, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, г-жа Сийка 
Николова – кметски наместник с.Марян, г-н Йордан Йорданова– кметски наместник 
с.Ил.рът и граждани. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов, 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 14 общински съветника. 

Заместник председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за 
дневен ред: 

 
ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  

 
1. Предложение относно промяна в инвестиционната програма за 2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения през 

2009 година. 
Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 
2009 г. 

Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на 

общината до възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”. 
Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост. 

Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно продажба на придаваема част от имот – общинска 

собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне статута на имоти – общинска собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно даване съгласие община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
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9. Предложение относно промяна състава на Местната комисия по Закона за 
уреждане на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи 

се от жилища на територията на община Елена. 
Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно изменение и допълнение на т.1 от Решение № 
87/29.08.2008 година на Общински съвет Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
Заместник председателят на Общински съвет – Елена г-н Лазар Костов даде думата 

за изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно промяна в инвестиционната програма за 2009 година. 
Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения през 
2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 

2009 г. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на 
общината до възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”. 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – 

публична общинска собственост. 
Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно продажба на придаваема част от имот – общинска 
собственост. 

Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно определяне статута на имоти – общинска собственост. 

Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно даване съгласие община Елена да кандидатства пред 

Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
9. Предложение относно промяна състава на Местната комисия по Закона за 

уреждане на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 
Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи 
се от жилища на територията на община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
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11. Предложение относно изменение и допълнение на т.1 от Решение № 
87/29.08.2008 година на Общински съвет Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за промяна в инвестиционната програма за 2009 година. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за промяна в инвестиционната програма за 2009 година. 
Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Стефка Костадинова – секретар на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за промяна в инвестиционната програма за 2009 година, като го подкрепя с 
4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за промяна в инвестиционната програма за 2009 
година: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 27/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в инвестиционната програма за 2009 година. 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.13 от ЗДБРБ за 2009 г., в изпълнение на чл.4 от ПМС № 72 от 2009 г., 
за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г., Общински 
съвет - Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема разпределение по функции, параграфи и обекти на допълнително 
предоставената целева субсидия за финансиране на капиталови разходи 300 000 лв., в т.ч. 
10% резерв 30 000 лв., както следва: 

Параграф 51-00 увеличение с 6 000 лв. 
Функция Почивно дело и култура увеличение със сумата 6 000 лв., в т.ч.  
Обект Читалище с.Костел – ремонт фасада и покрив със сумата 6000 лв .в дейност 7-

31-713 Читалища. 
Параграф 52-00 увеличение с 264 000 лв. 
Функция Общи държавни служби увеличение с 9 165 лв. в т.ч. 
Обект Преустройство помещение за зала за обществени мероприятия с.Майско 

увеличение с 9 165 лв. в дейност 1-12-122 Общинска администрация. 
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи увеличение със 159 859 лв., в 

т.ч. 
Обект Ремонт, оборудване и обзавеждане на основната сграда на ДДМУИ с.Илаков 

рът със сумата 159 859 лв.; в дейност 5-31-546 ДДМУИ 
Функция Жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда 

увеличение с 9 300 лв. в т.ч. 
Обект Тротоари с.Палици със сумата 9 300 лв. в дейност 6 -01-606 Изграждане, 

ремонт и поддържане на уличната мрежа. 
Функция Почивно дело и култура увеличение със сумата 85 676 лв., в т.ч.  
Обект Читалище с.Палици – ремонт фасади и покрив със сумата 41965 лв. в дейност 

7-31-713 Читалища. 
Обект Църква «Успение Пресвета Богородица» в с.Тодювци – ремонт фасади и 

покрив, благоустрояване околно пространство със сумата 22 494 лв.; 
Обект Църква «Свето Въведение Пресвета Богородица» в с.Илаков рът – ремонт 

църква, камбанария, благоустрояване околно пространство със сумата 21 217 лв.; 
Двата обекта в дейност 7-42-759 Други дейности по културата с обща стойност 

43 711 лв. 
Функция Почивно дело и култура увеличение със сумата 30 000 лв. 

В т. ч. Резерв 30 000 лв. за обект Ремонт на Читалище с.Каменари в дейност 7-31-713 
Читалища. /Параграф 51-00/. 
 

2.Приема увеличението на Инвестиционната програма за 2009 г. с 410 000 лв., 
увеличение на общия размер от 4 159 805 лв. на 4 569 805 лв.  
 

Било на 31.03.2009 г. 4 159 805 Става на 30.04.2009 г. 4 569 805 
 
В т.ч. целева субс. За КР   2 073 200 В т.ч. целева субс. За КР     2 483 200 
          СФИДА         73 913                             СФИДА          73 913  
Собствени с-ва                          126 132      Собствени с-ва                            126 132 
Външни помощи                    1 164 699      Външни помощи                      1 164 699 
Други                                          721 861      Други                                            721 861 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения през 2009 година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения през 2009 година. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-жа Стефка Костадинова – секретар на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения през 2009 година, 
като предлагат основната месечна работна заплата на кмета на общината от 01.047.2009 
година да стане 1 460 лв. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 

г-н Йордан Василев – общински съветник: Искам да поставя въпроса за възнагражденията 
на общинските съветници. След като се увеличават възнагражденията на общинската 
администрация, смятам, че е редно да се помисли и за увеличение възнагражденията на 
общинските съветници. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения през 2009 
година с направеното предложение основната месечна работна заплата на кмета на 
общината от 01.047.2009 година да стане 1 460 лв.: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 
гласуване предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения през 2009 
година: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 28/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне размера на трудови възнаграждения през 2009 г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.4, ал.1 и чл.8, ал.2 от ПМС № 46 от 2009 г., за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, Общински съвет - Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете 
на кметства считано от 1 април 2009 г. както следва: 

 
№ Кмет Основна месечна РЗ /лв./ Граници “от–до” 

от 01.01.09 г. от 01.07.2008 От 01.04.2009 
1. Кмет на община 1239 1460 846-1462 
А. Кмет на кметство с население 

от 501 до 2500 души 
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 Кмет на кметство с.Майско с 
население 1253 души 

518 600 373-834 

 Кмет на кметство 
с.Константин с население 
1190 души 

518 600 373-834 

Б. Кмет на кметство с население 
до 500 души 

  

 Кмет на кметство с.Беброво с 
население 397 души 

442 550 314-770 

 Кмет на кметство с.Каменари 
с население 237 души 

400 500 314-770 

 Кмет на кметство с.Палици с 
население 156 души 

388 470 314-770 

 
2. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите в местните 

дейности за 2009 г. - от 01.04.2009 г. в границите на утвърдените средствата за работна 
заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост /бр./ Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за 
РЗ за 

2009 г. до 31.12. 
2008 г. 

от 
01.01.09 

от 01.07. 
2008 г. 

От 
01.04.09 

1. Др. д-ти по образование 2 2 501.92 527,02 55855
1. Д С П 13 13 337,33 358,05 55855
2. Клуб на пенсионера 0 1 0 276,00 3478
2. ЖС, БКС, ООС-Др.дей- 

 ности по ЖС и РР 
9 9 х х 49267

2.1 Осветление 1 1 501,00 526,05 6313
2,2 Други дейности по ЖС 

и благоустройство 
8 8 426,13 447,43 42954

3. КУЛТУРА 7 7 398,66  35163
3.1. Библиотека 3 3 403,22 423,38 15242
3.2. Д Д К 3 3 377,33 396,19 14263
3.3. РТВ 1 1 449,01 471,46 5658
 

3. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите по ПМС 
№66 от 1996 г. в местните дейности, считано от 01.01.2009 г. в границите на утвърдените 
средства за работна заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, бюджетно звено Числено

ст /бр./ 
от 

01.01.09 
г. 

Средна 
месечна 
брутна 
РЗ от 

01.01.09 

С-ва за 
РЗ за 

2009 г. 

1. ЖС, БКС, ООС-Др.дейности по ЖС и РР 0,5 290,40 1742
2. Д Д К 0,5 312,00 1872
 

4. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала за 
делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги 
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в общността по дейности и заведения в границите на утвърдените средства за работна 
заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост от 

01.01.09 г. 
Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за РЗ за 

2009 
1. ДДМУИ с.Ил.рът от 

01.01.2009 г. 
40,0 400.25 192120

2. ДЦДУ от 01.04.2009 г. 14,0 391,09 68368
 

5. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите в 
държавните дейности, считано от 01.04.2009 г. в границите на утвърдените средства за 
работна заплата както следва: 
 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост /бр./ Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за 
РЗ за 

2009 г. до 31.12. 
2008 г. 

от 
01.01.09г

от 01.07. 
2008 г. 

От 
01.04.09 

1. Музей 6,0 7,0 419.99 440,98 37044
2. Общинска 

администрация 
59 60 519,63 644,10 486938

 
6. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала за държавна 

дейност Общинска администрация, дофинансирана с местни приходи, считано от 
01.04.2009 г. в границите на утвърдените средства за работна заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност Численост /бр./ Ср.мес.брутна РЗ С-ва за 

РЗ за 
2009 г.  

До 31.12. 
2008 г. 

от 
01.01.09 

оп 
01.07.08 

от 
01.04.09 

1. Държ.дейност Общин-
ска администрация, 
дофинанс. с местни 
приходи  

11 10 492.47 551,02 69428

 
7. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите по ПМС 

№66 от 1996 г. в държавните дейности, считано от 01.01.2009 г. в границите на 
утвърдените средства за работна заплата както следва: 
 
№ Функция, дейност, бюджетно 

звено 
Численост /бр./ Средна 

месечна 
брутна 
РЗ от 
01.01.09  

С-ва за 
РЗ за 

2009 г. 
до 31.12. 
2008 г. 

от 
01.01.09 

1. Общинска администрация 6 5 305,04 18302
2. ОМП – дежурни и техници на 

ПУ ПМС №212 и ПМС№ 258 
8 8 328.33 32400

3. ДДМУИ с. Илаков рът 3 3 264,00 9504
4. Музей 0,5 0,5 316,80 1901
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8. Упълномощава кмета на общината със заповед да промени средните месечни 
брутни заплати по дейности и заведения, в рамките на изменение на нормативната уредба 
за работни заплати, направени преди края на 2009 г. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2009 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2009 г. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-жа Стефка Костадинова – секретар на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2009 г., като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Отпуснати са 3 000 лв. от резервния бюджетен 
кредит за читалище с.Палици за закупуване на носии. Въпросът ми е какво е основанието 
на което са отпуснати тези пари, точно за читалището за с.Палици, а не за някое друго 
читалище в общината? 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Постъпило е искане от читалищното 
настоятелство в с.Палици, общината да ги подпомогне финансово да си закупят носии. 
Носиите са автентични от Самоков. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за разпределение на част от резервния бюджетен 
кредит за 2009 г.: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 29/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2009 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.54, ал.3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, 
Общински съвет - Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема да се намали разерва за местни дейности по функци IХ /параграф 97-00/ с 
--67 076 лв. 

2. Приема да се увеличат бюджетните кредити с + 67 076 лв. за следните дейности:  
2.1. Местна дейност 4-02-413 Общински болници -МБАЛ целева субсидия за 

осъществяване на болнична помощ по параграф 43-02 + 47 576 лв., за заплащане на 
задължения към: 

 „Топливо” АД –Плевен общо 15 136.37 лв.;  
 В и К „Йовковци”- В. Търново общо 3 768.66 лв.; 
 ЕОН за заплащане на консумирана електроенергия общо 28 671.00 лв. 
2.2. Местна дейност 7-22-714 Спортна база по параграф 10-20 +16 500 лв. 

Средствата да се използват за организиране и провеждане на кръг от републиканския 
шампионат по мотокрос за 2009 г. под името „GRAND PRIX ЕЛЕНА”. 

2.3. Дофинансиране на държавна дейност 7-33-738 Читалища по параграф 45-00 
субсидии на организации с нестопанска цел + 3 000 лв. за читалище с.Палици за 
закупуване на носии. 

3. Промените да бъдат отразени по разходната част на бюджета за 2009 г. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 
възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 
възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-жа Стефка Костадинова – секретар на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 
възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”, като го подкрепя с 
4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за ползване на временен безлихвен заем от бюджета 
на общината до възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие”: 
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1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 30/15.05.2009 г. 
 
ОТНОСНО: Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 
възстановяването им по одобрен проект по ОП „Регионално развитие” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с т.20 от ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерство 
на финансите, Общински съвет - Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на Общината 
за финансиране на разходи до възстановяването им в размер на 20 000 лв. по одобрен 
проект с регистрационен номер BG161PO001/4.2-01/2008/045 „Подкрепа за устойчиво 
развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на 
културното и природно наследство”. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – публична 
общинска собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – публична 
общинска собственост. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 16.00 часа 
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предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – публична 
общинска собственост, като предлагат в т.3 от проекта за решение в комисията по 
провеждане на търга да бъдат включени общинските съветници: Магдалена Борисова и 
Калин Кършев. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
Залата напуска общинската съветничка г-жа Стефка Костадинова. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост с направеното допълнение в т.3 от проекта за решение в 
комисията по провеждане на търга да бъдат включени общинските съветници: Магдалена 
Борисова и Калин Кършев: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на 
язовири – публична общинска собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 отсъства 
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 отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 31/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на язовири – публична 
общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР към Закона за сдружения 
за напояване и чл.15, ал.2 и чл.5, ал.2 от същия закон и чл.15, ал.2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - 
Елена 
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Р ЕШ И :  
 

1. Отменя решение № 4/27.01.2005 г. 
2. Открива процедура за отдаване под наем за срок от 5 години чрез търгове с - 

тайно наддаване на следните язовири – публична  
 Язовир „Крумчевци” с площ от 5,377 дка, съставляващ имот № 00909, 

находящ се в землището на с. Константин, при граници: имот № 00912 – гора в зем. земи 
на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 00875 – вътрешна река на държавата – МОСВ, имот № 
00913 – дка в зем.земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 00915 – залесена територия на 
МЗГ – ДЛ/ДДС. 

 Язовир „Батаклика” с площ от 24,695 дка,съставляващ имот № 000693,  
находящ се в землището на с. Константин, при граници: имот № 000312 – дере на Община 
Елена, имот № 160102 – полски път на Община Елена, имот № 000615 – полски път на 
Община Елена, имот №160106- полски път на Община Елена, имот № 160023 – нива на н-
ци Руси Кънчев Русев, имот № 000633 – водостопанско съоръжение на Община Елена, 
имот № 160060 – пасище, мера на кметство с. Константин, имот № 335018 – залесена 
територия на н-ци Стефана Асенова Трашлиева, имот № 335019 – залесена територия на н-
ци на Стефана Асенова Трашлиева и имот № 335002 – залесена територия на кметство с. 
Константин. 

 Язовир „Палици” с площ от 52,296 дка,съставляващ имот № 000326, 
Находящ се в землището на с. Палици, при граници: имот № 000329 – пясък на Община 
Елена, имот № 000340 – полски път на Община Елена, имот № 000032 – пясък на Община 
Елена, имот № 216009 – залесени територии на н-ци на Борис Стефанов Маринов, имот № 
04044 – нива на кметство с. Палици, имот № 047106 – полски път на Община Елена, имот 
№ 000367 – водно течение на Община Елена, имот № 228001 – залесена територия на МЗГ 
– ДЛ/ДДС, имот № 053011 – пасище, мера на кметство с. Палици, имот № 000035 – 
водостопанско съоръжение на Община Елена, имот № 000332 – полски път на Община 
Елена,имот № 054035 – гора в зем. Земи на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 054034 – храсти на 
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 000820 – населено място на мах. Горни Палици.  

 Язовир „Руховци” с площ 23,241 дка, съставляващ имот № 000379, 
находящ се в землището на с. Руховци, с граници: имот №000127 – дървопроизводствена 
площ на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 023079 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 
000377 – вътрешна река на Община Елена, имот № 024060 – храсти на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, имот № 000380 – вътрешна река, землищна граница на Община Елена, имот № 
025031 – пасище на храсти на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000118 – 
дървопроизводствени площи на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 064041 – храсти на земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, имот № 000120 – дървопроизводствени площи на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 
064038 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000376 – вътрешна река на Община 
Елена. 

3. Определя общинските съветници: Магдалена Борисова и Калин Кършев, да бъдат 
включени в комисията по провеждане на търга. 

4. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търговете и го 
упълномощава да сключи договорите за наем със спечелилите участници. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска собственост. 
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Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска собственост, като 
помоли да бъде отстранена следната техническа грешка: в т.1.5. след „Придаваемо 
общинско място” да се добави текста: с площ от 201 кв.м.  

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска собственост, като го 
подкрепят с 4 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов– общински съветник: Искам да помоля да бъде отстранена 
допуснатата техническа грешка и т.2.1. да придобие следната редакция: Недвижим имот 
частна общинска собственост с площ от 480 кв.м. УПИ ІІ, кв.1 по плана на гр.Елена, ул. 
„Синжирци”, одобрен със заповед - ул.рег № 1004/01.09.87 г. на ОНС В.Търново при 
граници на целия имот от две страни улица, общинско място, наследници на Христо 
Миланов и наследници на Иван Гвоздиев, с отстъпено право за строеж с Договор за 
отстъпване право на строеж от 02.03.1988 г., актувано с АОС 511/06.04.2009 г. – частна, на 
цена 2 880.00 / две хиляди и осемстотин и осемдесет / лв. В мотивите на предложението е 
записано по този начин, а в проекта за решение е пропуснат записа. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Благодаря Ви г-н Гуцов, приемам да 
бъде добавен пропуснатия текст и т.2.1. да придобие следната редакция: Недвижим имот 
частна общинска собственост с площ от 480 кв.м. УПИ ІІ, кв.1 по плана на гр.Елена, ул. 
„Синжирци”, одобрен със заповед - ул.рег № 1004/01.09.87 г. на ОНС В.Търново при 
граници на целия имот от две страни улица, общинско място, наследници на Христо 
Миланов и наследници на Иван Гвоздиев, с отстъпено право за строеж с Договор за 
отстъпване право на строеж от 02.03.1988 г., актувано с АОС 511/06.04.2009 г. – частна, на 
цена 2 880.00 / две хиляди и осемстотин и осемдесет / лв. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска 
собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 отсъства 
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 отсъства 
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17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 32/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на придаваема част от имот – общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ и §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Общински 
съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие за продажба на придаваемите части - частна общинска 
собственост, а именно: 

1.1. Придаваемо дворно място с площ от 82 кв.м. към УПИ І-3, кв. 1 по ПУП на с. 
Донковци, при граници на целия имот: имот собственост на „Имор” ЕООД, имот 
собственост на Светослав Ангелов Коларов и път, актувано с АОС № 505/04.02.2009 г. на 
цена от 660.00 /шестстотин и шестдесет и / лева. 

1.2. Придаваемо общинско място с площ от 44 кв.м. към УПИ ІІ – 306, кв. 79 по 
плана на гр. Елена, ул. „Ив. Момчилов” № 78, при граници на целия имот: улица, 
общинско място, поз. имот пл. №306, актувано с АОС № 507/18.03.2009 г. на цена 530.00 / 
петстотин и тридесет/ лв. 

1.3. Придаваемо общинско място с площ от 120 кв.м. към УПИ ІІ-188, кв.43 по 
плана на с. Палици, при граници на целия имот улица, УПИ VІ-186, поз. имот пл. № 188 и 
УПИ І-187, актувано с АОС 508/24.03.2009 г. на цена 480.00 / четиристотин и осемдесет / 
лв. 

1.4. Придаваемо общинско място с площ от 378 кв.м. към УПИ ІV-72, кв.17 по 
плана на с. Дрента при граници на целия имот: улица, УПИ V-73, река, поз. имот с пл. № 
72, актувано с АОС № 509/24.03.2009 г. на цена 1 170 / хиляда сто и седемдесет /лв. 

1.5. Придаваемо общинско място с площ от 201 кв.м. към УПИ V-73, кв. 17 по 
плана на с. Дрента при граници на целия имот: улица, поземлин имот с пл. № 73, река и 
УПИ ІV-72 на цена 620 /шестстотин и двадесет / лв. 

И във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и & 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС  
2. Дава съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост с 

договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 02.03.1988 г., а именно: 
2.1. Недвижим имот частна общинска собственост с площ от 480 кв.м. УПИ ІІ, кв.1 

по плана на гр.Елена, ул. „Синжирци”, одобрен със заповед - ул.рег № 1004/01.09.87 г. на 
ОНС В.Търново при граници на целия имот от две страни улица, общинско място, 
наследници на Христо Миланов и наследници на Иван Гвоздиев, с отстъпено право за 
строеж с Договор за отстъпване право на строеж от 02.03.1988 г., актувано с АОС 
511/06.04.2009 г. – частна, на цена 2 880.00 / две хиляди и осемстотин и осемдесет / лв. 

Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за продажба. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за определяне статута на имоти – общинска собственост. 
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Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за определяне статута на имоти – общинска собственост, като помоли в 
основанието да се отстрани допуснатата техническа грешка след чл.21, ал.1 да се добави 
т.8 от ЗМСМА и поднесе своите извинения. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за определяне статута на имоти – общинска собственост, като го подкрепя 
с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за определяне статута на имоти – общинска 
собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
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 отсъства 
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 отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 33/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне статута на имоти – общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елена, 
Общински съвет – Елена 

 
Р ЕШ И :  

 
1. Обявява следният новоактуван недвижим имот за публична общинска 

собственост: 
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 Имот № 000593 с площ от 12,866 дка с начин на трайно ползване спортен 
терен, находящ се в землището на с. Константин актуван с АОС № 
513/24.04.2009 г. 

2. Обявява следния недвижим имот актуван с АОС № 400/02.06.2004 г. като частна 
общинска собственост за публична общинска собственост: 

 Съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124 кв.м., 
находяща се в с. Константин – стадиона. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на експлоатацията и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-н Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 
16.30 часа предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена, като го подкрепя 
с 5 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Хубаво са избрани обектите и нека община 
Елена да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и спорта. Аз искам да 
разбера какво по-точно ще се прави на спортната площадка в училищния двор. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Ще се направи цялостно асфалтиране 
на спортната площадка, няма да има както сега тревни алеи. Отстрани ще се монтират 
пейки, ще се поставят рингове за стрийтбол. Предвижда се и осветление на спортната 
площадка. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за даване съгласие община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град Елена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е  № 34/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие община Елена да кандидатства пред Държавната 
агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения в град 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 община Елена да кандидатства пред 
Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за финансово подпомагане на 
експлоатацията и ремонта на следните спортни обекти и съоръжения в община Елена: 

- Спортен терен в гр. Елена – имот №001541, АОС №502/07.04.2008 г.  
 парцел І, кв. 51 а, АОС №36/22.07.1993 г.  
- Спортна площадка в гр. Елена – парцел І „За училищен комплекс”, кв. 27 
- Спортен терен в с. Константин – имот №000593, АОС №513/24.04.2009 г. 
- Съблекалня в с. Константин /стадиона/ - АОС №400/02.06.2004 г.  
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане на 
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане на 
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане на 
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, като определя за член на Местната 
комисия по Закона за уреждане на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 
г-н Йордан Василев. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа”за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове с направеното предложение за 
допълнение: определя за член на Местната комисия по Закона за уреждане на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове г-н Йордан Василев. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 
гласуване предложението за промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е  № 35/15.05.2009 г. 
 
ОТНОСНО: Промяна състава на Местната комисия по Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и във връзка с чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, 
Общински съвет – Елена 

 
Р ЕШ И :  

 
Променя състава на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани 

с многогодишни жилищноспестовни влогове, определя за нови членове: 
Здравка Стоянова Бъбрекова – гл.спец. „АОН” 
инж.Зоя Иванова Василева – мл.експ. „УСКП” 
Йордан Иванов Василев - общински съветник  

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи се от жилища 
на територията на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи се от жилища 
на територията на община Елена. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи се от жилища 
на територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за комисия по жилищно настаняване на лицата, нуждаещи се от 
жилища на територията на община Елена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 36/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Комисия по жилищно настаняване на лицата,нуждаещи се от жилища 
на територията на Община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.14, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Общински съвет – Елена 

 
Р ЕШ И :  
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Дава съгласие в състава на комисията да бъдат включени общинските съветници: 
1. Д-р Стела Петрова Горбанова – Василева 
2. Анастасия Петкова Тонева – Пеева 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с 
предложението за изменение и допълнение на т.1 от Решение № 87/29.08.2008 година на 
Общински съвет Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за изменение и допълнение на т.1 от Решение № 87/29.08.2008 година на 
Общински съвет Елена. 

Заместник председателят на Общинския 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 14.05.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за изменение и допълнение на т.1 от Решение № 87/29.08.2008 година на 
Общински съвет Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Заместник председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-н Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.05.2009 г. от 
16.30 часа предложението за изменение и допълнение на т.1 от Решение № 87/29.08.2008 
година на Общински съвет Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на 

гласуване предложението за изменение и допълнение на т.1 от Решение № 87/29.08.2008 
година на Общински съвет Елена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 37/15.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т. 1 от Решение № 87/ 29.08.2008 година на 
Общински съвет Елена 
 

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

 
Р ЕШ И :  

 
Точка 1 от горепосоченото решение да придобие следното съдържание:  

Управителят на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД - гр. Елена да 
предостави безвъзмездно за срок от 5 години за целите на проект по Програма ФАР 
BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи” - Фаза 3, компонент 2 – „Предоставяне в общността на 
медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”, 2.1.4. Създаване и 
функциониране на услугата „Напълно функциониращ хоспис” 16 помещения в 
хирургично отделение на 2 етаж в сградата на МБАЛ «Д-р Д. Моллов-Елена» ЕООД, а 
именно: 
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- болнични стаи – девет броя от южната страна на етажа; склад, коридор 
към асансьора и стая от западната страна на етажа; 

- сервизни помещения, разливочна, столова, лекарски кабинет и 
манипулационна от северната страна на етажа. 

Сградата е включена в капитала на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД - 
гр.Елена, актувана с АОС №137/25.04.1997 г., находяща се в гр.Елена на ул. 
“Х.Ю.Брадата” № 69; УПИ ХVІІІ в кв. 21 по плана на град Елена.  

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

Кънчев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.00 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 


