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П РО ТОКОЛ  
 

№ 9  
 

Днес 28 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 13 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници Димка Стоянова, Йордан Йорданов, Росинка Георгиева 
и Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината     
г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова 
директор на дирекция „ХД”, 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 отдаване под наем на здравна служба в с.Константин, 
актувана с АОС № 232/09.03.2000 г. 

Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.2 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие за внасяне  
предложение в Министерството на  образованието и науката в Списъка със защитените 
училища при допълването му през 2009 г. да бъде включено  Основно училище „Христо 
Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

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 като 

т.2 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие за внасяне  
предложение в Министерството на  образованието и науката в Списъка със защитените 
училища при допълването му през 2009 г. да бъде включено  Основно училище „Христо 
Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 
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ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно отдаване под наем на здравна служба в с.Константин, 
актувана с АОС № 232/09.03.2000 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно даване съгласие за внасяне  предложение в 

Министерството на  образованието и науката в Списъка със защитените училища при 
допълването му през 2009 г. да бъде включено  Основно училище „Христо Ботев” с. 
Беброво, община Елена, област Велико Търново 

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 отдаване под 
наем на здравна служба в с.Константин, актувана с АОС № 232/09.03.2000 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов поднесе извинение за бързото свикване на 
заседанието на Общинският съвет, след което запозна присъстващите с предложението за 
отдаване под наем на здравна служба в с.Константин, актувана с АОС № 232/09.03.2000 г. 

В залата влиза общинската съветничка Магдалена Борисова. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Призовавам общинските съветници да 
подкрепим направеното предложение от кмета на общината за отдаване под наем на 
здравна служба в с.Константин, актувана с АОС № 232/09.03.2000 г. и да се надяваме д-р 
Тодор Михалев по-дълго да развива своята медицинска практика в с.Константин. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива  не постъпиха. 
В залата присъстват 14 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 отдаване под наем на здравна служба в с.Константин, 
актувана с АОС № 232/09.03.2000 г.: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА отсъства 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.05.2009 г. 
 

 3

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 41/28.05.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на здравна служба в с.Константин, актувана с АОС 
№ 232/09.03.2000 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, съгласно чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Елена, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с д-р Тодор Михалев Михалев. 
Месечната наемна цена, изчислена по методика за определяне на начални цени за 
договаряне при отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 11/14.02.2002 
година на Общински съвет – Елена е в размер на 26,32 лв. 

Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за наем. 
 

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 даване 
съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието и науката в Списъка 
със защитените училища при допълването му през 2009 г. да бъде включено Основно 
училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
даване съгласие за внасяне  предложение в Министерството на  образованието и науката в 
Списъка със защитените училища при допълването му през 2009 г. да бъде включено  
Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – Нека всички подкрепим направеното предложение от кмета на 
общината за даване съгласие за внасяне  предложение в Министерството на  
образованието и науката в Списъка със защитените училища при допълването му през 
2009 г. да бъде включено  Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, 
област Велико Търново и с каквото още е необходимо да помогнем, за да можем да 
защитим Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на  
образованието и науката в Списъка със защитените училища при допълването му през 
2009 г. да бъде включено  Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, 
област Велико Търново: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 42/28.05.2009 г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на 
образованието и науката в Списъка със защитените училища при допълването му 
през 2009 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община 
Елена, област Велико Търново. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, във връзка с  § 6в, ал. 2 от допълните 
разпоредби на Закона за народната просвета и чл.5, ал.1 от  Постановление № 212 на МС 
от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в 
Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински 
съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерството 
на образованието и науката в Списъка със защитените училища при допълването му през 
2009 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, 
област Велико Търново. 

 
 

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

Кънчев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.15 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 


