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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 1  
 

Днес 31 юли 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: Георги Пеев, Калин Кършев и Росинка Георгиева. От 

Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-

жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж. Анка Стойкова – главен 

инженер, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, г-н Николай Колев 

кмет на с.Беброво, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-н Йордан 

Йорданов – кметски наместник с.Илаков рът и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 14 общински съветника. 

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

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2009 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година. 

Вн.:Председател ОбС    

3. Предложение относно изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община 

Елена, като дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните 

науки, роден в село Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал 

Разпоповци на гр.Елена и архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно 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. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска 

собственост. 

Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно отдаване под наем на Здравна служба в с.Беброво, 

актувана с АОС № 224/19.04.2000 г. и с.Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 г. 

Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 година на 

Общински съвет – Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2009/2010 г. на училища в община Елена 

Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно отпускане еднократна парична помощ от бюджета на 

община Елена на стойност 1000 лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – 

постоянен адрес с.Вързилковци, община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи като т.10 в 

проекта за дневен ред да се добави направеното предложение от Постоянната комисия по 

„Бюджет и финанси” относно приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и 

балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: Съгласно Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, материалите за заседанията на Общинският съвет трябва да се 

раздават най-малко три дни преди заседанието. Вие ни внесохте предложението снощи на 

заседанието на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. В тази връзка предлагам 

т.10 да отпадне от дневния ред на днешното заседание.   

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 

т.10 в проекта за дневен ред да се добави предложението за приемане на годишните 

финансово-счетоводни отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 

2008 година: 

“ЗА” – 10,  “ПРОТИВ” – 3,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2009 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена 

и на неговите комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година. 

Вн.:Председател ОбС    

3. Предложение относно изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община 

Елена, като дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните 

науки, роден в село Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал 

Разпоповци на гр. Елена и архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел. 

Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно 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. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска 

собственост. 

Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно отдаване под наем на Здравна служба в с.Беброво, 

актувана с АОС № 224/19.04.2000 г. и с. Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 г. 

Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 година на 

Общински съвет – Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2009/2010 г. на училища в община Елена 

Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно отпускане еднократна парична помощ от бюджета на 

община Елена на стойност 1000 лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – 

постоянен адрес с. Вързилковци, община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и 

балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година. 

Вн.:ПК”Бюджет и финанси” 

 

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 информация 

за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г., като 

го подкрепя с 3 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Тъй като не съм присъствал на заседанието на 

Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, искам да получа информация за някои 

обекти: ул.”Училищна” с.Константин – това са разплатени от миналата година? За 

водоснабдяване ул.”Синджирци” са усвоени 1870 лв., авансово бяха платени 58 хил.лв.  

Въпросът ми е завършен ли е водопровода и пуснат ли е в експлоатация. За Домът за стари 

хора с.Тодювци са усвоени 80 200 лв. – за какво точно са похарчени тези пари. Във 

функция 08 за изграждане на инфраструктурни обекти не виждам никакви пари – 

пропуснати ли са. Искам да направя и една препоръка към г-н кмета за по строг контрол 

към фирмите изпълнители на обществените поръчки и фирмите изпълнители да поставят 
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табели, за да се знае кой обект, коя фирма го изпълнява в тази връзка вече съм подал два 

сигнала. 

 Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: За с.Константин за пореден път давам отговор. Във 

връзка с годишнината  на селото там направихме по-големи инвестиции. Не е 

самоуправство, днес ще работим утре ще плащаме, така е навсякъде. Водоснабдяването на 

ул.”Синджирци” е изпълнено. Проекта е разделен на два етапа от помпената до 

ул.”Синджирци”, в рамките на тези пари е първи етап, дори не сме доразплатили. До всеки 

имот ще вкараме вода и ще я спрем, докато абонатите си изградят водомерни шахти. 

Преустройство дом за деца и юноши в дом за стари хора с.Тодювци - 80 200 лв. това са 

20% съфинансиране на община Елена. Фирма Перун е изпълнител на обекта. От 1 юли 

2010 година се надявам да бъде пуснат, като държавна делегирана дейност. Капацитетът е 

55 души. Ремонта на фасада, покрив и благоустрояване на църквата „Успение Пресвета 

Богородица” с.Тодювци е аванс. Изграждането на обекта е по Красива България и затова 

съфинансирането е по-малко. Ремонта се извършва от фирма „Трапезица” Бакарджиев. За 

качеството аз най-много мърморя, ето моите колеги са тук и могат да потвърдят. За 

поставянето на табелите няма да правя коментар.  

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз имам няколко въпроса по Приходната 

част. Какви конкретни мерки ще предприемете г-н кмете за събиране на приходите. 

Казвате, че срещу некоректните длъжници сте завели съдебни дела. Колко съдебни 

решения са влезли в сила, като са заведени дела. Срещу фирма Перун нямаме нищо 

против. Идете да видите ремонта, който се прави на спортната площадка в училищния 

двор. Поставят се пейки/скамейки на които докато седнеш и вече ще си паднал. Дават се 

пари според мен за нищо. Преди няколко дена открихме Хоспис Елена, парите са вложени, 

но изпълнението на мен не ми хареса. Увеличете контрола на фирмите изпълнители на 

обществените поръчки. Ремонт тротоари ул.”Й.Й.Брадати” в бюджета бяха заложени ако 

не се лъжа 53 хил.лв. Видното от тази информация са усвоени 12 000 лв. с тези пари не 

може да се извърши ремонта на тротоарите. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: От тези 53 хил.лв. 41 хил. лв. заложихме в Резерва. 

Разплатени са 10% или 12 060 лв. Като ни дойдат 10%, на които ние се надяваме ще 

разплатим, ако не от този обект то щяхме да отрежем от друг обект, ние избрахме този. За 

качеството на изпълнение сте прави, но това е един голям негативен синдром и не е само в 

гр.Елена. Трябва да сме по-критични. При откриването на Хоспис- Елена и аз изразих 

своето възмущение от изпълнението на проекта. А по въпроса за съдебните дела, ако не 

възразявате искам да дам думата на г-н Йордан Кирчев – зам.кмет да обясни, защото той 

се занимава с тези въпроси. И ние имаме задължения, които не можем да разплатим 200-

300 хил.лв., но не сме само ние, не че се успокоявам, но община Велико Търново, Горна 

Оряховица и те имат задължения. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Имаме в сила заведени дела, но нямаме 

внесени суми. Най-вече задълженията са натрупани от не внесени навреме наеми. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата излиза общинският съветник г-н Йордан Василв. 

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 информация за текущото изпълнение на бюджета към 

30.06.2009 г.: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
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2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ПРОТИВ” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА не взема решение. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-ца Магдалена Борисова –секретар на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.07.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Това е трети Отчет за дейността на 

Общинският съвет, като Председател Вие спокойно можехте да вземете мерки за 

подобряване работата на съвета. Направихме предложение сесиите да бъдат озвучени, 

казахте, че по технически причини те не се озвучават и до сега само една бе озвучена, 

когато обсъждахме предложението за приемане на бюджета на общината. Нека 

материалите, които се внасят за обсъждане се дават навреме, а не в деня на заседанията на 

Общинският съвет. Според мен има нужда да се въведе нещо ново. 

г-н Симеон Кънчев – Председател на ОбС-Елена: Относно своевременното раздаване на 

материалите – смятам, че ги предоставяме съвсем навреме. Да, внасяме и предложения в 

последния момент, но това се налага от притискащите срокове. Точките, които внасяме 

като допълнителни в дневния ред са прозрачни и ясни, какъвто е и Отчета за дейността на 

Общинският съвет. До сега винаги е имало разбиране кратък и ясен материал да бъде 

включен в дневния ред за разглеждане, а не да се чака по месец. Средно Общинският съвет 

заседава един път в месеца. По въпроса за озвучаването на заседанията – да техническият 

проблем е отстранен аз не се притеснявам от озвучаване на заседанията, но не го правя 

най-вече, за да пестим време на общинските съветници. С удоволствие бих приел разумно 

и рационално предложение за нещо ново, но кажете какво предлагате конкретно. Отчетът 

който Ви предлагам е сух, но няма как да се избегне тавтологията.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет  Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии 

за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 

 

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 изработване 

на ОУПО – Общ устройствен план на община Елена, като дарение от Професор архитект 

Иван Никифоров, доктор на архитектурните науки, роден в село Марян, Доцент д-р 

архитект Йордан Търсанков, роден в квартал Разпоповци на гр.Елена и архитект Валентин 

Трашлиев, роден в село Костел. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община Елена, като дарение от 

Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните науки, роден в село 

Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал Разпоповци на гр.Елена и 

архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. 

от 16.00 часа предложението за изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община 

Елена, като дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните 

науки, роден в село Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал 

Разпоповци на гр.Елена и архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

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 изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община Елена, като 

дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните науки, роден в 

село Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал Разпоповци на 

гр.Елена и архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 56/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Изработване на ОУПО – Общ устройствен план на община Елена, като 

дарение от Професор архитект Иван Никифоров, доктор на архитектурните науки, 

роден в село Марян, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков, роден в квартал 

Разпоповци на гр. Елена и архитект Валентин Трашлиев, роден в село Костел 
 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Изказва благодарност за направеното предложение на Професор архитект Иван 

Никифоров, доктор на архитектурните науки, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков и 

архитект Валентин Трашлиев! 

Възлага на кмета на община Елена да извърши всички административни действия 

за реализация и изработване на ОУП на община Елена. 

 

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 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. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с 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. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. от 17.00 часа 

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, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: За какво ще бъдат изразходвани тези средства? 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Има спечелен проект по Програмата за развитие на 

селските райони. Този проект има бюджет с конкретни задачи. Това са средства за етапно 

кредитиране и те ще ни се възстановят. На практика не ощетяваме бюджета на общината, а 

само отпускаме свободна сума. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Г-н Топалов кой е изпълнител на проекта? 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Бенефициент е община Елена. Реализирането на 

проекта е съвместно от две териториални общности Елена и Златарица. Всеки проект има 
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ръководител, счетоводител, технически сътрудник. Моля Ви да се запознаете, за да не 

обяснявам едно и също. 

Други изказвания 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 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: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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 отсъства 
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 ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 

възстановяването им по одобрен проект № 431-2-03-76 от 18.09.2008г. „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 

 

На основание чл. 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 №07/04.04.2008г. на Министерство на 

финансите,Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на Общината 

за финансиране на разходи до възстановяването им в размер на 67 000 лв. по одобрен 

проект: № 431-2-03-76 от 18.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елена и 
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община Златарица” по Програмата за развитие на селските райони,   който да обезпечава 

дейностите по месеци на три транша,  както следва:  

- първи транш – сумата от 18 500 лв., необходима за първите два месеца; 

- втори транш – сумата от 31 000 лв., необходима за  третият месец;  

- трети транш – сумата от 17 500 лв., необходима за останалите четири месеца.  

 

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 продажба на 

предаваема част от имот – общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

продажба на предаваема част от имот – общинска собственост. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за продажба на предаваема част от имот – общинска собственост, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

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 продажба на предаваема част от имот – 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58/31.07.2009 г. 

ОТНОСНО: Продажба на предаваема част от имот – общинска собственост 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл.35, ал. 4, т.2 от ЗОС и чл.49, ал.2 от НРПУРОИ на 

Общински съвет гр.Елена, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие за продажба на Йорданка Милкова Белянова с ЕГН ********** и 

Ивелина Милкова Белянова с ЕГН ********** предаваема част - частна общинска 

собственост, а именно: 

- Предаваемо общинско място,актувано с АОС 516/10.06.2009 г., с площ от 37 / 

тридесет и седем / кв.м. към УПИ І – 1, кв. 1 по плана на с. Граматици, одобрен със 

заповед – ул. рег. РД.02.05 – 37/18.02.08 г.на Кмета на община Елена при граници: от две 

страни улица и имот № 502.001 по частична кадастрална карта на с. Граматици, землище 

с. Костел, община Елена. 

Цената на имота е 112,50 / сто и дванадесет лв. и 50 ст./ без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за покупко – 

продажба. 

 

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 отдаване под 

наем на Здравна служба в с.Беброво, актувана с АОС № 224/19.04.2000 г. и с.Майско, 

актувана с АОС № 196/06.10.1999 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

отдаване под наем на Здравна служба в с.Беброво, актувана с АОС № 224/19.04.2000 г. и 

с.Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 г. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за отдаване под наем на Здравна служба в с.Беброво, актувана с АОС № 

224/19.04.2000 г. и с.Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 г., като го подкрепя с 4 

гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Ние отдаваме тези лекарски 

практики, но считам, че трябва да направим едно допълнение в проекта за решение, че 

отдаваме лекарските практики до появяване на кандидат за заемане на съответната 

лекарска практика. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение за допълнение на проекта за решение на предложението за 

отдаване под наем на Здравна служба в с.Беброво, актувана с АОС № 224/19.04.2000 г. и 

с.Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 г., след д-р Тодор Михалев Михалев, да се 

добави текста: „до появяване на кандидат за заемане на съответната лекарска практика”: 

“ЗА” – 14, “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 Здравна служба в с.Беброво, актувана с 

АОС № 224/19.04.2000 г. и с.Майско, актувана с АОС № 196/06.10.1999 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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
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7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на здравна служба в с.Беброво, актувана с АОС 

№224/19.04.2000 година и с.Майско, актувана с АОС №196/06.10.1999 година 

 

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 Е Ш И :  

 

Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с д-р Тодор Михалев Михалев, до 

появяване на кандидат за заемане на съответната лекарска практика. Месечната наемна 

цена, изчислена по методика за определяне на начални цени за договораряне при отдаване 

под наем на общински имоти, приета с решение № 11/14.02.2002 на ОбС Елена е както 

следва: 

- по АОС 224/19.04.2000 г. – кабинет, манипулационна и чакалня с площ от 45 кв.м. 

е 11,70 / единадесет лв. и 70 ст./ без ДДС; 

- по АОС 196/06.10.1999 г. – кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен 

възел – 18, 72 / осемнадесет лв. и 72 ст./ без ДДС; 

Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за наем. 

 

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 допълнение 

на Решение № 48 от 23.06.2009 година на Общински съвет – Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 година на Общински съвет – Елена. 

Председателя на Общинският 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 30.07.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 година на Общински съвет – 

Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 година на Общински съвет – 

Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 48 от 23.06.2009 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 Е Ш И :  

 

Допълва Решение № 48 от 23.06.2009г. на ОбС – Елена, както следва:  

В текста на решение № 48 от 23.06.2009г. след думите „авансовото плащане” се 

добавя текстът „в размер на 70 504,80 лв.” 

Създава се нов абзац: 

„Срокът за предявяване на плащането е до 10.06.2010 г”. 

 

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 предложение 

до Министерството на образованието и науката за включване в Списъка на средищните 

училища в Република България при актуализирането му за учебната 2009/2010 г. на 

училища в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване в Списъка на 

средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 

2009/2010 г. на училища в община Елена, като помоли да бъде коригирано от 

Министерство на образованието и науката, вече новото наименование на Министерство на 

образованието, младежта и науката. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – Председател на Постоянната комисия по „Образование, 

култура и вероизповедания” Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 30.07.2009 г. от 16.30 часа предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2009/2010 г. на училища в община Елена, 

като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Училищата в с.Майско и с.Константин не са ли 

средищни? 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Аз ще помоля г-жа Анета Евтимова директор на 

дирекция „ХД”: да поясни. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
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г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”: В училищата в с.Майско и 

с.Константин няма пътуващи ученици. За да бъде включено едно училище в списъка на 

средищните училища в Република България, трябва да отговаря на три условия: 1-во 

трябва да има пътуващи ученици, 2-ро създадена подходяща организация и условия за 

хранене на пътуващите ученици и 3-то целодневна организация на учебния процес. За тези 

три компонента, ще ни бъдат отпуснати пари. В момента возим 135 деца по шест 

направления до СОУ „Иван Момчилов” гр.Елена, НУ „Иларион Макариополски” гр.Елена 

и ОУ „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 предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането 

му за учебната 2009/2010 г. на училища в община Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2009/2010 г. на училища в община Елена 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, § 6 в., ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета 

и чл.7, ал.1 от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г., Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
 

Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката да бъдат 

включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането 

му за учебната 2009/2010 година следните училища в община Елена: 

1. Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” град Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

2. Начално училище „Иларион Макариополски” гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново; 

3. Основно училище „Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико 

Търново. 

 

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 отпускане 

еднократна парична помощ от бюджета на община Елена на стойност 1000 лв. на Ирина 

Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – постоянен адрес с.Вързилковци, община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

отпускане еднократна парична помощ от бюджета на община Елена на стойност 1000 лв. 

на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – постоянен адрес с.Вързилковци, 

община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.07.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за отпускане еднократна парична помощ от бюджета на община Елена на 

стойност 1000 лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – постоянен адрес 

с.Вързилковци, община Елена., като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

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 отпускане еднократна парична помощ от бюджета на община Елена на 

стойност 1000 лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – постоянен адрес 

с.Вързилковци, община Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане еднократна парична помощ от бюджета на община Елена на 

стойност 1 000 лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН ********** – постоянен адрес 

с.Вързилковци, община Елена 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Да отпусне еднократна парична помощ от общинския бюджет в размер на 

1000,00 /хиляда/ лв. на Ирина Ралчева Карачорова с ЕГН **********, с постоянен адрес 

с.Вързилковци, община Елена. 

2. Изпълнението на решението възлага на Кмета на община Елена. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-жа Снежана 

Капинчева Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” да запознае 

присъстващите с предложението за приемане на годишните финансово-счетоводни отчети 

и балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година. 

Г-жа Снежана Капинчева Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и 

финанси” запозна присъстващите с предложението за приемане на годишните финансово-

счетоводни отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 

година, като изрази и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, 

която разгледа предложението на проведеното заседание на 30.07.2009 година и го 

подкрепя с 4 гласа „за”и 1 „против”. 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев се извини на общинските 

съветници за късно внесеното предложение, но поясни, че е работено по него до вчера, и 

благодари за съдействието на г-жа Капинчева и членовете на Постоянната комисия по 

„Бюджет и финанси”. Поканени са управителите на общинските дружества, ако някой от 

общинските съветници има въпроси може да им ги зададе. Г-н Кънчев помоли общинските 

съветници да подкрепят предложението за приемане на годишните финансово-счетоводни 

отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година, за да не 

продължава да се отлага във времето. 
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На основание чл.30 от Правилника за дейността на Общински съвет Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Кънчев 

отправи напомняне на г-н Милко Моллов за нарушаване реда на заседанието. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Аз предлагам да приемем направеното 

предложение. Годините са минали. По тези баланси нищо не можем да променяме, а само 

можем да съзерцаваме. С пререгистрацията на общинските дружества в Търговския 

регистър цялата тази информация ще бъде публикувана в Интернет. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Христо Иванов – общински съветник: Подкрепям г-н Моллов да приемем 

предложението за приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и балансите на 

дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година. Имам въпрос към г-н Костадин 

Господинов Управител на „Елена – Автотранспорт”. До кога ще си заравяме главата като 

щраус и няма да обръщаме внимание на нелоялната конкуренция за която всички знаем – 

нелегитимните таксита, които всеки ден извършват превози. И как според Вас можем да 

ограничим този нелоялен превоз. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Костадин Господинов – Управител на „Елена-Автотранспорт” ЕООД гр. Елена: Във 

връзка с нелоялната конкуренция съм дал два материала в пресата. Сигнал в ДАИ, до 

Районна прокуратура Елена и РПУ гр.Елена от които нямам отговор. В ДАИ не желаят да 

им пускам писмена жалба. Няма законова нормативна база, на която да стъпим, няма и 

желание от Висшите органи за решаване на този въпрос. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: През 2008 година приемани ли са 

Отчетите на общинските дружества за 2007 година? Питам, защото тогава не съм била 

общински съветник. По закон до 31 май управителите на общинските дружества са 

длъжни да внесат в Общинският съвет Годишните си отчети. 

г-н Симеон Кънчев – Председател ОбС: Да Годишните Отчети са внесени в срок от 

Управителите на общинските дружества, но Общинският съвет не ги е разглеждал. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз преди малко казах, че е нужно да 

подобрим организацията в Общинският съвет. Отчетите са внесени, но аз не съм ги 

разглеждал. В предложението за „Еленски балкан” няма нищо. 

г-н Симеон Кънчев – Председател ОбС: Защо чак сега г-н Йорданов след като сте 

проявявали интерес. Аз не смятам, че сега му е времето. Ето я г-жа Мария Симеонова 

Управител на „Еленски балкан”, нека каже за дейността на дружеството. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-жа Мария Симеонова – Управител на „Еленски балкан” ООД: Тази година вестник 

„Еленска трибуна” навършва 50 години. Издаването на вестника не е прекъсвано нито за 

година. Тиражът му за 2009 година е 1400 бройки от които 1200 абонати – това го няма в 

нито една община в България. От издаването на вестника до ден днешен той се финансира 

от абонамент и субсидия, която всяка година се отпуска от община Елена. За което искам 

да благодаря на г-н Топалов, както и на Вас общинските съветници, които и тази година 

гласувахте отпуснатата Субсидия за издаването и разпространението на вестник „Еленска 

трибуна”. За 2007 г. и 2008 г. вестникът е на нула – няма загуба, няма и печалба. 

Дружеството не извършва друга дейност освен издаване и разпространение на вестник 

„Еленска трибуна”, благодаря и на кметовете на кметства и кметските наместници, които 

ми съдействат за разпространението му.  

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Нека се приемат Годишните отчети на общинските 

дружества. Записано е че Общинският съвет приема Отчетите на дружествата, но никъде 
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няма фиксиран срок за това. Вестник ще има – гланциран. Общинско дружество „Балкан” 

– някой го унищожи. Г-н Василев благодаря ти че го има. От общинските дружества не се 

запази само фабрика „Текстил”. Дейността на останалите е умалена, те по-скоро 

изпълняват социална функция. Много е лесно да решим - закриваме ги и от утре ги няма. 

За МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” никой няма вина за неуредиците, които измисля 

държавата. Болницата да бъде търговско дружество – нашето здраве стока ли е? „Елена-

Автотранспорт” ЕООД гр. Елена – пътническо дружество, което някой жестоко ограби и 

разпродаде. Кой разпродаде имуществото на общинското дружество – всеки го знае. В 

„Буковец” работят 24 души, извършват спомагателна работа не е мегапредприятие. 

Управителите на дружествата нека да оптимизират дейността. Ще си помагаме взаимно. 

Конкуренция ще има. Нека осъзнаем, нека се запознаем с дейността на всички какви са им 

проблемите, нека ни помагат, нека им помагаме и ние. С тази приватизация стана 

унищожение на държавата. От тази приватизация в Елена остана една фандрома. Ползваме 

фирми, но вземат скъпо. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Моето питане не е точно по 

предложението. Има ли болницата годишна субсидия от общината? Спешната помощ се 

финансира от държавата, но болницата покрива разходи на не осигурени болни, които се 

лекуват. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” за мен е 

едно от тези чудеса регистрирано като търговско дружество. По Закона за лечебните 

заведения капитала му са всички сгради, собственик му е Общинският съвет. Общината 

няма право да дава пари на болницата. Преди време с решение на Общинският съвет, ако 

си спомняте покрихме задълженията им за ток, вода и гориво и тогава Ви казах, че за това 

мога да бъда глобен. Финансирането на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” е от три 

източника: от медицинската дейност или така наречените клинични пътеки, по 17 хил. лв. 

се отпускат от държавата на три месеца, като отдалечена болница и от някакви услуги или 

дарения. Нямаме лекари. Имаме и примера на неправилно управление. Основана 1885 г., 

болницата трябва да остане и аз ще направя всичко възможно. Говори се за нови реформи 

в здравеопазването дано да са за добро. Веднъж закрие ли се много трудно ще бъде 

открита. Призовавам Ви да приемете предложението за предложението за приемане на 

годишните финансово-счетоводни отчети и балансите на дружествата с общинско участие 

за 2007 г. и 2008 година. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и балансите на 

дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година, да стане поотделно за всяко 

дружество за 2007 г. и 2008 година във връзка с пререгистрирането им: 

“ЗА” – 14, “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 приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2007 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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
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7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2007 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема отчета за дейността на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2007 

година, загубата в размер на 1000 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен”. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2007 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на МБАЛ „Д-

Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2007 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет на МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД 

за 2007 година, печалбата в размер на 33 000 лв. да бъде за покриване на загуби от минали 

години. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД за 2007 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 65/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД за 2007 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет за дейността на „БУКОВЕЦ” ЕООД за 2007 година, 

печалбата в размер на 5 000 лв. да бъде за покриване на загуби от минали години. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БАЛКАН” ЕООД за 2007 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на „БАЛКАН” 

ЕООД за 2007 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет за дейността на „БАЛКАН” ЕООД за 2007 година, 

загубата в размер на 15 000 лв. да бъде покрит от фонд „Резервен”. 

 

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 
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гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за 2007 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за 2007 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Приема годишния отчет за дейността на „ЕЛЕНА – АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 

за 2007 година, печалба в размер на 2 000 лв. да бъде за покриване на загуби от минали 

години. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2007 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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
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8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2007 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2007 година. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2008 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2008 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема отчета за дейността на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2008 

година, печалбата в размер на 1000 лв. да бъде за покриване на загуби от минали години. 

Задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на 

дружеството. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2008 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на МБАЛ „Д-

Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД за 2008 година  
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет на МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД 

за 2008 година, загубата в размер на 43 000 лв. да бъде покрит от фонд „Резервен”. 

Задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на 

дружеството. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД за 2008 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 71/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД за 2008 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет за дейността на „БУКОВЕЦ” ЕООД за 2008 година, 

печалбата в размер на 7 168 лв. да бъде за покриване на загуби от минали години. 
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Задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на 

дружеството. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„БАЛКАН” ЕООД за 2008 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на „БАЛКАН” 

ЕООД за 2008 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет за дейността на „БАЛКАН” ЕООД за 2008 година, 

загубата в размер на 4 000 лв. да бъде покрит от фонд „Резервен”. 

Задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на 

дружеството. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за 2008 година: 

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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за 2007 година 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 
1. Приема годишния отчет за дейността на „ЕЛЕНА – АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 

за 2008 година, загубата в размер на 19 000 лв. да бъде покрит от фонд „Резервен”. 

Задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на 

дружеството. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2008 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 отсъства 
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 отсъства 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
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12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74/31.07.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН”ООД за 2008 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2008 година и 

задължава управителят да разработи мерки за подобряване дейността на дружеството. 

 

 

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

Кънчев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.15 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 


