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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 0  
 

Днес 23 юни 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 от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници Калин Кършев, д-р Стела Горбанова - Василева и 
Магдалена Борисова. 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, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж. 
Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-жа Анета Евтимова – директор на 
дирекция „ХД”, инж. Анка Стойкова – главен инженер, г-н Стоян Драгостинов кмет на 
с.Каменари, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, 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 14 общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на Община Елена през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване наемна цена по открита процедура за 
отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране пред 

ПУДОС. 
Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане 
на управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно даване на разрешение на кмета на община Елена за 

поемане на задължението, посочено в Записа на заповед за стойността на авансовото 
плащане по изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в 
община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно 
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наследство” съгласно сключен договор № BG 161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна 
финансова помощ по ОПРР. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за 

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

9. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 
огрев през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена, във връзка с 
предоставяне ползването на дървесина за нуждите на църквата в село Беброво. 

Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.11 

в проекта за дневен ред да се добави предложението за откриване на процедура за 
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна 
цена, като т.12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за продажба на имоти 
частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху държавна земя и като 
т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за ползване на временен 
безлихвен заем от бюджета на общината до възстановяването им по одобрен проект № 
431-2-03-76 от 18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елена и 
община Златарица” по Програмата за развитие на селските райони. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Сигурно няма да има заседания на 
Общинският съвет през месец юли и август. Вчера на заседанието на Постоянната комисия 
внесохте две нови предложения, които разгледахме на проведеното заседание, като ни 
казахте, че други предложения няма да внасяте за днешната сесия. Днес ни раздавате ново 
предложение, което не е разглеждано в заседание на Постоянна комисия. 
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общинският съвет: Предложеното Ви днес ново 
предложение е допълнение на прието от нас решение. Предложението е кратко и ясно, и 
Вие сте хората, които ще решите дали да бъде включено в дневния ред на днешното 
заседание на Общинският съвет или не. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Оттеглям предложението си в проекта за дневен 
ред на днешното заседание да се добави предложението за ползване на временен 
безлихвен заем от бюджета на общината до възстановяването им по одобрен проект № 
431-2-03-76 от 18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елена и 
община Златарица” по Програмата за развитие на селските райони. Съжалявам, че 
внесеното предложение създаде такова напрежение. Внасям го в последния момент, 
защото е въпрос на срокове, но ако се провали Проекта искам да се знае заради кого е. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като т. 
11 в проекта за дневен ред да се добави предложението за откриване на процедура за 
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна 
цена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като т. 
12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за продажба на имоти частна 
общинска собственост с отстъпено право на строеж върху държавна земя: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 приемане на Програма за ограничаване на структурния 
дефицит на Община Елена през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване наемна цена по открита процедура за 
отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена за финансиране пред 

ПУДОС. 
Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане 
на управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно даване на разрешение на кмета на община Елена за 

поемане на задължението, посочено в Записа на заповед за стойността на авансовото 
плащане по изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в 
община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно 
наследство” съгласно сключен договор № BG 161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна 
финансова помощ по ОПРР. 

Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за 

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

9. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 
огрев през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 
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10. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена, във връзка с 
предоставяне ползването на дървесина за нуждите на църквата в село Беброво. 

Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 
Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно продажба на имоти частна общинска собственост с 
отстъпено право на строеж върху държавна земя. 

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 
Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Елена през 2009 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Елена през 
2009 година. 

В залата влиза общинската съветничка Магдалена Борисова. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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 22.06.2009 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на 
Община Елена през 2009 година, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на 
Община Елена през 2009 година: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 43/23.06.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на 
Община Елена през 2009 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит 
през 2009 г., приета с ПМС №115/ 15.05.2009 г.Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1.Приема Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Елена през 
2009 г. 

2.Възлага на кмета на Община Елена изпълнението на Програмата. 
3.Възлага на кмета на общината да изготви искане до министъра на финансите за 

финансово подпомагане на общината при условията, по реда и в сроковете по Наредбата 
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за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен 
дефицит през 2009 година. 

 
Приложение: 1. Програма за ограничаване на структурния дефицит 
2. Обяснителна записка към програмата за ограничаване на структурния дефицит 

през 2009 г. в Община Елена 
 

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 откриване на 
процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна цена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и 
утвърждаване на първоначална тръжна цена, като помоли в т.1 от проекта за решение 
Поземлен имот пл.№ 75 да се чете: Поземлен имот пл.№ 74. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, като предлага в т.2 от проекта 
за решение да бъдат определени за членове на комисията по провеждане на търга 
общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов и резервен член г-н 
Лазар Костов. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена с направеното допълнение в т.2 
от проекта за решение да бъдат определени за членове на комисията по провеждане на 
търга общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов и резервен член г-
н Лазар Костов: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 откриване на процедура за продажба на имоти частна 
общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.06.2009 г. 
 

 6

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 44/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, и чл.44, ал.1, т.1 и чл. 
60, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Елена 

 
Р ЕШ И :  

 
1. Открива процедура за провеждане на търгове с тайно наддаване за следните 

имоти частна общинска собственост: 
 Поземлен имот пл. № 74, кв.15 по плана на с. Яковци с площ от 950 

кв.м., заедно с паянтова жилищна сграда на един етаж с РЗП 99 кв.м., с 
търговски обект- дюкян с РЗП 58 кв.м., актуван с АОС №506/12.02.2009 
г. 

Начална тръжна цена 19 920 лв.; 
 Застроен ПИ 623225.350.22 с площ от 807 кв.м.по кадастрална карта 

одобрена със Заповед № РД-18-04-116/11.05.2006 г. на Началник СК 
В.Търново, заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда 
62325.350.22.1 със ЗП 68 кв.м. и РЗП 136 кв.м. находящ се с. Раювци, 
общ. Елена, актуван с АОС 470/15.06.2006 г. 
Начална тръжна цена 20 040 лв.;  

 Застроен ПИ № 75 с площ от 295 кв. м. заедно с построената в сграда със 
ЗП 72 кв.м. в землище с. Шилковци, общ. Елена, актуван с АОС № 
21/20.07.93 г. Начална тръжна цена 20 740 лв. 

 Застроен ПИ 10522.500.3., с площ от 1418 кв.м.,заезно с построената в 
него сграда 10522.500.3.1 с площ от 258 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: друг вид обществена сграда,конструкция: паянтова, 
находящ се в с. Велковци, актуван с АОС № 473/21.06.2006 г. 
Начална тръжна цена 26 580 лв. 

2. Определя общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за 
членове на комисията по провеждане на търга и г-н Лазар Костов резервен член на 
комисията. 

3. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търговете и го 
упълномощава да сключи договорите за продажба на общински имот частна общинска 
собственост със спечелилите участници. 
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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 утвърждаване 
наемна цена по открита процедура за отдаване под наем на язовири – публична общинска 
собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
утвърждаване наемна цена по открита процедура за отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за утвърждаване наемна цена по открита процедура за отдаване под наем 
на язовири – публична общинска собственост, като предлага в т.2 от проекта за решение 
да бъде определен за резервен член на комисията по провеждане на търга общинския 
съветник г-н Лазар Костов. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за утвърждаване наемна цена по открита процедура за отдаване под наем 
на язовири – публична общинска собственост с направеното предложение за допълнение в 
т.2 от проекта за решение да бъде определен за резервен член на комисията по провеждане 
на търга общинския съветник г-н Лазар Костов. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 утвърждаване наемна цена по открита процедура за отдаване 
под наем на язовири – публична общинска собственост: 
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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “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  № 45/23.06.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване наемна цена по открита процедура за отдаване под наем 
на язовири – публична общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,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 и Решение № 31/ 15.05.2009 г., Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1.Утвърждава цените по открита процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години чрез търгове с тайно наддаване на следните язовири – публична общинска 
собственост: 

- Язовир „Крумчевци” с площ от 5,377 дка, съставляващ имот №000909 находящ се в 
землището на с. Константин, актуван с АОС №170/06.05.1998 г., при граници: имот № 
00912 – гора в зем. земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 00875 – вътрешна река на 
държавата – МОСВ, имот № 00913 – гора в зем.земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 
00915 – полски път на Община Елена, № 140006 – пасище храсти – ДПФ, № 000079 – 
залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, първоначална тръжна цена за наем 620 лв./за година 
без ДДС. 

- Язовир „Батаклика” с площ от 24,695 дка,съставляващ имот №000632, находящ се 
в землището на с. Константин, актуван с АОС №171/06.05.1998 г. 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 № 335020 – залесена 
територия на кметство с. Константин, с първоначална тръжна цена за наем 950 лв./за 
година без ДДС. 

- 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 № 044080– нива на насл. на Сава Христов Савов, имот № 044081 – полски път на 
Община Елена, имот № 047106 – полски път на Община Елена, имот № 000367 – водно 
течение на Община Елена, № 228001 – залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС,№ 053011- 
пасище, мера на Кметство с. Палици, № 000035 – водостоп. съоръжение на Община Елена, 
№ 000332 – полски път на община Елена, № 054035 – гора в зем. Земи на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 
054034 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000820 – населено място мах. Горни 
Палици, с първоначална тръжна цена за наем 1650 лв./за година без ДДС. 

 - Язовир „Руховци” с площ 23,241 дка, съставляващ имот № 000379, 
находящ се в землището на с. Руховци, актуван с АОС №174/06.05.1998 г. с 

граници: имот №000127 – дървопроизводствена площ на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 023053 – 
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 № 
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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, с първоначална тръжна цена за наем 900 лв./за 
година без ДДС. 

2. Определя за резервен член в състава на комисията по провеждане на търга 
общинския съветник г-н Лазар Костов. 

3. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търговете и го 
упълномощава да сключи договорите за наем със спечелилите участници. 
 
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 
кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДОС. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДОС. 

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 22.06.2009 г. 
от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена за финансиране пред 
ПУДОС, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 кандидатстване на община Елена за финансиране пред 
ПУДОС: 
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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
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  № 46/23.06.2009 г. 
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ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена за финансиране пред ПУДООС 
На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Определя като приоритетен следния водоснабдителен обект в община Елена: 
- Реконструкция на съществуващата водоснабдителна система за селищна група 

Баевци, Шилковци, Гърдевци, Ребревци община Елена. 
2. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена пред ПУДООС за получаване 

на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на обекта. 
3. Възлага на кмета на община Елена да осъществи всички необходими стъпки по 

подготовката и реализацията на проекта. 
 

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 провеждане 
на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.06.2009 г. от 
16.30 часа предложението за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на 
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена, като го подкрепя 
с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на 
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 47/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на 
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с Наредба № 9 
от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 19 от Наредба за реда за 
упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 
дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
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І. Да се проведе конкурс за избор на управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена.  
 
ІІ. Обект на конкурса - избор на управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 
 
ІІІ. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 
1. Да притежават образователно–квалификационна степен „магистър” по медицина, 

съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно- 
квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по 
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. 

2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог, или 
икономист; кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” 
по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност. 

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 
характер, освен ако са реабилитирани. 

 
ІV. Необходими документи за представяне от кандидатите за участие в конкурса: 
1. Заявление за участие в конкурса; 
2. Автобиография; 
3. Нотариално заверени копия от: 
а) диплома за завършено висше образование с образователно- квалификационна степен 

„магистър” по медицина, съответно стоматология, или „магистър” по икономика; 
б) документ, удостоверяващ придобита специалност; 
в) документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или диплома за 

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по 
икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

(Квалификация по „здравен мениджмънт” се удостоверява с един от посочените 
документи в §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г.за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения);  

г) документ, удостоверяващ наличието на минимум пет години трудов стаж като лекар, 
стоматолог или икономист, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

4. Свидетелство за съдимост /оригинал, издадено не по-късно от един месец преди 
датата на провеждане на конкурса/; 

5. Писмената разработка на тема „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена” за тригодишен период. 

 
V. Условия, ред и място за подаване на документите за участие и писмената разработка:  
1. Документите по раздел ІV. от настоящото Решение се подават в непрозрачен 

запечатан плик в деловодството на община Елена - гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски” №24, 
стая №204 в срок до 17.00 часа на 25.08.2009 г.  

2. Писмена разработка „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена” за тригодишен период” се подава едновременно с 
необходимите документи в отделен запечатан плик. 
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3. Всяко депозирано заявления и необходимите документи се завеждат в специален 
регистър по реда на тяхното постъпване и се издава удостоверение, в което се посочва името 
на подателя, датата и часа на приемането му. 

VІ. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите – предмет на 
събеседването. 

1. Информация за темите – предмет на събеседването, кандидатите могат да получат от 
деловодството на община Елена-гр. Елена, ул.„Ил. Макариополски” №24, стая № 204 от 
06.07.2009 г. до 21.08.2009 г., от 9.00 до 17.00 часа. 

2. МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена предоставя на кандидатите за 
участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала на лечебното заведение от 06.07.2009 г. до 21.08.2009 г. в 
администрацията на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена, ул. „Х.Ю. 
Брадата” № 69 от 9.00 до 16.00 часа.  

 
VІІ. Етапи на провеждане на конкурса: 
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 

изисквания. 
2. Представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на МБАЛ„Д-р 

Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена за тригодишен период /оценката на разработката се 
формира по критериите, съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения/. 

3. Събеседване с кандидатите /до събеседване се допускат кандидатите, получили 
оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50; оценката от проведеното събеседване се 
формира по критериите, съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения/.  

 
VІІІ. Дата, място и час за провеждане на конкурса. 
Конкурсът ще се проведе на 26.08.2009 г. от 10.00 часа в сградата на община Елена, зала 

№211, гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски” №24.  
 
ІХ. Назначава комисия от 5 /пет/ души за организиране и провеждане на конкурса за 

избор на управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД 
гр. Елена в следния състав: 

 
Председател: Йордан Кирчев Василев – зам. кмет на община Елена 
Секретар: д-р Георги Йорданов Пеев - председател на постоянната комисия 

„Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет-Елена 
Членове:1. Веселка Илиева Коева – правоспособен юрист 
2. Представител на РЦЗ-Велико Търново, магистър по медицина 
3. д-р Марияна Кирилова Михайлова – председател на Районна колегия на Българския 

лекарски съюз – Велико Търново, магистър по медицина 
Резервни членове на комисията: 
1. Лиляна Златкова Владова – правоспособен юрист 
2. Лазар Николов Костов – зам. председател на Общински съвет – Елена 
 
Х. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 60,00 лв.  
ХІ. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по обявяване 

на конкурса. 
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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 даване на 
разрешение на кмета на община Елена за поемане на задължението, посочено в Записа на 
заповед за стойността на авансовото плащане по изпълнението на проект „Подкрепа за 
устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за 
интеграция на културното и природно наследство” съгласно сключен договор № BG 
161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
даване на разрешение на кмета на община Елена за поемане на задължението, посочено в 
Записа на заповед за стойността на авансовото плащане по изпълнението на проект 
„Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри 
практики за интеграция на културното и природно наследство” съгласно сключен договор 
№ BG 161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. 

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 22.06.2009 г. от 16.30 часа 
предложението за даване на разрешение на кмета на община Елена за поемане на 
задължението, посочено в Записа на заповед за стойността на авансовото плащане по 
изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез 
обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство” 
съгласно сключен договор № BG 161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна финансова 
помощ по ОПРР, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване на разрешение на кмета на община Елена за поемане на 
задължението, посочено в Записа на заповед за стойността на авансовото плащане по 
изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез 
обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство” 
съгласно сключен договор № BG 161РО001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна финансова 
помощ по ОПРР: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 48/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на разрешение на Кмета на община Елена за поемане на 
задължението, посочено в Записа на заповед за стойността на авансовото плащане по 
изпълнението на проект ”Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община 
Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно 
наследство”съгласно сключен договор № BG 161PO001/4.2-01/2008/045 за 
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 
 

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



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.06.2009 г. 
 

 14

Р ЕШ И :  
 

Разрешава на Кмета на община Елена поемане на задължението посочено в Записа 
на заповед, за стойността на авансовото плащане в полза на Договарящият орган, 
необходимо за изпълнението на проект ”Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в 
община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно 
наследство”съгласно сключен договор № BG 161PO001/4.2-01/2008/045 за безвъзмездна 
финансова помощ по ОПРР. 

 
ПО СЕДМА 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 имот частна общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, като предлага 
в т.2 от проекта за решение да бъдат определени за членове на комисията по провеждане 
на търга общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов и резервен 
член г-н Лазар Костов. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с направеното 
предложение за допълнение в т.2 от проекта за решение да бъдат определени за членове на 
комисията по провеждане на търга общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан 
Йорданов и резервен член г-н Лазар Костов: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 имот частна общинска собственост: 
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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
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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  № 49/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 18, ал. от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елена, 
Общински съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, чрез търг с 
тайно наддаване на пивница с площ от 160,18 кв.м., намиращ се на ул. „Ст.Михайловски” 
№ 69 в гр. Елена, разположена партерния етаж в сграда, построена в УПИ ІV, кв. 84 по 
плана на гр. Елена, актуван с АОС 275/21.02.2001 г 

Начална тръжна цена – 290 лв./ месец без ДДС. 
2. Определя общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за 

членове на комисията по провеждане на търга и г-н Лазар Костов резервен член на 
комисията. 

3. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търга и го упълномощава 
да сключи договора за наем със спечелилия участник. 
 
ПО ОСМА 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 определяне 
състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов помоли г-н Йордан Кирчев, като председател 
на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове да запознае присъстващите с предложението за определяне 
състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 

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 22.06.2009 г. от 16.00 часа 
предложението за определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Лазар Костов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 50/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне състав 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 и на основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му 
Общински съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Отменя решения №№ 54/25.06.2004 г. с протокол № 10/25.06.20004 г. и 
35/15.05.2009 г. с протокол №7/15.05.2009 г. 

2. Определя състава на местната комисия по ЗУПГМЖСВ както следва: 
Председател: Йордан Кирчев Василев – зам.кмет на общината 
Членове: инж. Зоя Иванова Василева – мл. експ. сектор „УСКП”; 
Здравка Стоянова Бъбрекова – гл. спец. „АОН;” 
Иван Костадинов Златев – представител на гражданите с многогодишни жилищно 

спестовни влогове; 
Лазар Николов Костов – общински съветник; 
Йордан Иванов Василев – общински съветник; 
Д-р Стела Петрова Горбанова - Василева – общински съветник. 

 
ПО ДЕВЕТА 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 вземане на 
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със 
снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2009 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка 
със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2009 година. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство 
Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 
2009 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата влизат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Лазар Костов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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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 вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 
огрев през 2009 година: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
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  № 51/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 
стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с 
дърва за огрев през 2009 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за 
прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 
собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне на 
лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за следните 
подотдели 241 и, 242 ж, 244 р, 244 ш, 244 т, 244 ф, 244 п, 246 б, 308 т, 315 е, 326 ж, 326 з, 
330 в, 207 х, 378 н1, 378 к1, 378 м1, 379 у, 379 б1, 379 ф, 464 е на територията на Държавно 
горско стопанство Елена и 207 м, 207 н, 217 д, 217 е, 217 и, 217 к и 217 о на територията на 
Държавно горско стопанство Буйновци. 

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра кубически 
дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война. 
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3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 
дървесина по т.1. 
 
ПО ДЕСЕТА 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 вземане на 
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
горско стопанство Елена, във връзка с предоставяне ползването на дървесина за нуждите 
на църквата в село Беброво. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно горско стопанство Елена, във връзка с предоставяне ползването на дървесина за 
нуждите на църквата в село Беброво, като помоли в т.1 от проекта за решение да се добави 
иглолистна дървесина. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена, във връзка с предоставяне 
ползването на дървесина за нуждите на църквата в село Беброво, като го подкрепя с 5 
гласа „за”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: На предходно заседание на Общинският съвет 
предложих при обсъждане на въпроси, които касаят съответното населено място да 
присъстват и кметовете или кметските наместници, за да покажат съпричастност.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 вземане на решение за ползване на дървесина в общински 
горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена, във връзка с 
предоставяне ползването на дървесина за нуждите на църквата в село Беброво: 
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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 52/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 
на територията на Държавно горско стопанство Елена във връзка с предоставяне 
ползването на дървесина за нуждите на църквата в село Беброво 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за 
прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Одобрява ползването на иглолистна дървесина от общински горски фонд за 
нуждите на църквата в с.Беброво в подотдел 220 „и” на територията на Държавно горско 
стопанство Елена. 

2. Дава съгласие да се предостави ползването на 50 куб.м. дървен строителен 
материал за нуждите на църквата в с.Беброво. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 откриване на 
процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна цена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и 
утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев преди да подложи на 

гласуване предложението за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, 
предложи в проекта за решение съществуващата т.3 да стане т.4, т.3 да добие следната 
редакция: Определя общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за 
членове на комисията по провеждане на търга и г-н Лазар Костов резервен член на 
комисията: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 откриване на процедура за продажба на имоти частна 
общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
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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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
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  № 53/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл. 60, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Елена 

Р ЕШ И :  
 

1. Открива процедура за провеждане на търгове с тайно наддаване за следния имот 
частна общинска собственост: 

 АОС № 514/08.05.2009 г. – частна общинска собственост, а именно УПИ V, 
кв. 106 по плана на гр. Елена, одобрен със Заповед – ул. регулация № 
632/15.04.75 г. на ОНС В.Търново и дв. регулация изм. № 420/08.08.90 г. на 
Кмета на община Елена, с площ от 530 кв.м. 

2. Одобрява първоначална тръжна цена 7 100 лв. без ДДС. 
3. Определя общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за 

членове на комисията по провеждане на търга и г-н Лазар Костов резервен член на 
комисията. 

4. Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 продажба на 
имоти частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху държавна земя. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
продажба на имоти частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 
държавна земя, като помоли в т.1 от проекта за решение в текста: Цената на имота 
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съгласно бизнес оценката на „ Елатив Техноинвест” ООД, притежаващ лиценз № 9461 от 
28.04.2001 издаден от агенцията за приватизация е 4 150,00 лв., , в т.ч. ЗП и прилежащ 
терен 195 кв.м. на стойност 1969,00 лв. и част от УПИ с площ от 216 кв.м на стойност 
2181,00 лв., върху която сума се начислява ДДС, да бъде отстранена допуснатата 
техническа грешка и стойността 1962,00 лв. се чете 1969,00 лв. 

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 22.06.2009 г. от 17.00 часа 
предложението за продажба на имоти частна общинска собственост с отстъпено право на 
строеж върху държавна земя, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 продажба на имоти частна общинска собственост с отстъпено 
право на строеж върху държавна земя: 
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 отсъства 
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 отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА”
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  № 54/23.06.2009 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на имоти частна общинска собственост с отстъпено право на 
строеж върху държавна земя 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.47, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС, 
Общински съвет – Елена 

Р ЕШ И :  
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1. Дава съгласието си за продажбата на следните общински имоти частна 
собственост: 

 УПИ VІ – 1066, кв. 52 по плана на гр. Елена, ул. „В.Завера” №2 по плана на 
гр. Елена, одобрен със Заповед – ул. рег. № 632/15.04.1975 на ОНС В. 
Търново и дв. рег. № РД.02.06-415/22.10.2008 г. на Кмета на община Елена с 
площ от 521 кв.м., актуван с АОС № 515/13.05.2009 г., при граници на 
имота: улица, УПИ VІІ за жилищно строителство, УПИ VІІІ-1073, УПИ ІХ – 
1074, УПИ ІV – 1064, УПИ V – 1065, на Светла Тодорова Стоилова и 
Тодорка Тодорова Тонкова – законни наследници на Тодор Тодоров Тонков. 

Цената на имота съгласно бизнес оценката на „ Елатив Техноинвест” 
ООД, притежаващ лиценз № 9461 от 28.04.2001 издаден от агенцията за 
приватизация е 4 150,00 лв., , в т.ч. ЗП и прилежащ терен 195 кв.м. на 
стойност 1969,00 лв. и част от УПИ с площ от 216 кв.м на стойност 2181,00 
лв., върху която сума се начислява ДДС 

 УПИ І – ОбНС, кв. 2 по плана на с. Хъневци,одобрен със заповед – ул. 
регулация № 533/18.05.82 г. на ОНС В. Търново с площ от 522 кв.м. при 
граници: от две страни улица, УПИ ІІ – ОбНС, УПИ ІІІ – ОбНС, актуван с 
АОС 512/10.04.2009 г., на Роза Йорданова Ковачева. 

Цената на имота съгласно бизнес оценката на „ Елатив Техноинвест” 
ООД, притежаващ лиценз № 9461 от 28.04.2001 издаден от агенцията за 
приватизация е 2 900,00 лв., в т.ч. ЗП и прилежащ терен с площ от 128 кв.м. 
на стойност 700,00 лв. и част от УПИ с площ от 394 кв.м. на стойност 
2 200,00 лв., върху която сума се начислява ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договорите за продажба на 
описаните имоти. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 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 


