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

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

ПРОТОКОЛ
№13
Днес 14 септември 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 15 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници: Снежана Капинчева, и Росинка Георгиева. От
Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, г-жа Анета
Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа Юлия Вараджакова – финансов контрольор,
г-жа Евдокия Уколова – старши експерт „Търговия и туризъм”, г-жа Мария Симеонова –
главен експерт „Човешки ресурси” 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски
площадки.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на
туристическите атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно проведен конкурс за избор на управител и възлагане на
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски
площадки.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на
туристическите атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно проведен конкурс за избор на управител и възлагане на
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена.
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 даване
съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община Елена по мярка 322 пред
ПРСР в МЗХ за изграждане на детски площадки.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община Елена по мярка
322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски площадки.
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 11.09.2009 г.
от 16.30 часа предложението за даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски
площадки, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-жа Стефка Костадинова – общински съветник: Съгласна съм, че трябва да се направи
ремонт на съществуващите детски площадки, защото голяма част от тях са в лошо
състояние. Питането ми е следното: може ли демонтираните стари люлки и пързалки от
детските площадки, които стават за употреба, бъдат докарани на поляната под Пост
станцията в края на града. Преди години ни докараха две демонтирани люлки и сега
децата от квартала играят там.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Не мога да не подкрепя едно такова
предложение за кандидатстване за изграждане на детски площадки. Но неприятно
впечатление ми прави, че тези детски площадки са превърнати в складове за дърва и в
годините общинската администрация не предприема никакви мерки. Безстопанственост
има и от гражданите. По Красива България се направи ремонт на много от тях, но ние
гражданите не стопанисваме площите.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Вземаме решение за кандидатстване на община
Елена по мярка 322 пред ПРСР за изграждане на детски площадки. Има ли възможност по
всяка една мярка ще кандидатстваме. Ако спечелим проекта г-жо Костадинова нямам
нищо против съоръженията от детските площадки след боядисване и лек ремонт да бъдат
монтирани и по селата, където също имаме деца. За жалост г-н Йорданов има складирани
дърва, строителни материали не само в детските площадки, а навсякъде и по улиците на
града. Нищо, че туристите ни казват, че градът ни е чист. Прав сте г-н Йорданов, но това е
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действителността в малкия град. Изпращаме предупредителни писма – вземаме мерки и
ще продължаваме. В заседанието на Постоянната комисия по „Устройство на
територията”, проведено на 11.09.2009 година е възникнал въпрос, че площадката на
улица „Васил Левски” не е включена в списъка. Всички детски площадки, които имат
статут за такива по плана на град Елена са включени в Списъка на обектите за изграждане
на детски площадки. Площадката на улица „Васил Левски” не е включена, защото не е
детска площадка, а спортна площадка. Имаме проектна готовност за ремонт и ще го
направим със средства от общинският бюджет. Забавихме се във времето, защото не бе
изяснен статута на земята, която бе по чл.19, но терена вече е общинска собственост и сме
дали заявка на фирма „Хефест – Ел” ООД да изработи тръбните елементи.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Моят въпрос е такъв ще има ли
дофинансиране от общината?
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Съгласно програмата за развитие на селските
райони, мярка 322 се касае за 100 % безвъзмездна помощ – консултантски услуги,
техническа помощ, проектиране.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за даване съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община
Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски площадки:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77/14.09.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване на
община Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски площадки
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване на община Елена по
мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за изграждане на детски площадки по списък на обектите –
детски площадки:
І. В град Елена
- при училищно общежитие кв.27
- в парк „Калето” кв.51а
- на ул.”Велчова Завера” кв.55
- на ул.”Малина” кв.62
- на ул.”Иван Момчилов” кв.126-132
- в кв.”Север” кв.109
- на ул.”Иван Момчилов” кв.23
- между блоково пространство кв.86
- до блок „Елба” кв.85
ІІ. В село Констнатин
ІІІ. В село Беброво
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Дейностите по Проекта отговарят на приоритетите на Общинският план за
развитие.
2. Общински съвет – Елена възлага на кмета на община Елена да осъществи всички
необходими стъпки за кандидатстване по проекта, както и необходимите действия по
осигуряване на необходимото финансиране.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за даване
съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община Елена с проект по Схема
3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по Оперативна програма
„Регионално развитие” в МРРБ.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община Елена с проект по
Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по Оперативна
програма „Регионално развитие” в МРРБ, като поясни, че общината кандидатства за
следните Туристически атракции:
І-ва група Реставрация на културно-историческото наследство:
- възстановяване изгорялото училище на пазара в гр.Елена за приблизително 3 млн.
лв. в автентичният му вид;
- парков комплекс „Калето” – реконструкция на алеите, поставяне на пейки,
кошчета и осветление;
- възстановяване старото училище на с.Беброво
- ремонт на училище „Иларион Макариополски” – над „Халите” в гр.Елена.
Наред с това по т.2 се кандидатства за туристическа инфраструктура – табели,
рекламни материали, екскурзовод, аниматор до приключване на проекта. Тавана за който
може да се кандидатства е 6 млн. лв., община Елена ще кандидатства за 3 млн.лв. По
Оперативната програма „Регионално развитие” 15 % от стойността на проекта са за сметка
на бенефициента.
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 11.09.2009 г.
от 16.30 часа предложението за даване съгласие от Общински съвет Елена за
кандидатстване на община Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на
туристическите атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ, като
го подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Василев – общински съветник: При спечелването на проекта, ако ни отпуснат
не 3 млн. лв. а само 2 млн. лв. по какъв критерий ще бъдат разпределени по обектите. Кой
от тях ще бъдат приоритетни?
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: В тези 3 млн. лв. са разписани всички обекти за
който кандидатстваме, като туристически атракции. Ние кандидатстваме за четири обекта,
но може да ни одобрят три от туристическите атракции. Колкото средства ни отпуснат те
ще бъдат описани точно за какво да се използват, колко и при какви условия. Не можем да
променяме одобрен бюджет по одобрен проект.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Подкрепям направеното предложение община
Елена да кандидатства с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на
туристическите атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ, но
4

Мандат 2007 – 2011 г.
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.09.2009 г.
питам това само да спасим училище „Иларион Макариополски” или да стане туристическа
атракция.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Благодаря за провокативният въпрос за бъдещето
на училище „Иларион Макариополски”. Не да спасим, а да използваме сградата
ефективно. Това е една възможност за Етнографски музей. Като имаме възможност да
кандидатстваме за отпускане на средства трябва да я използваме. Крайно време е да се
реши съдбата на тази уникална сграда – да мислим за бъдещото й развитие и
функционалност. Предлагайте идеи. Дайте да направим ремонт на сградата, а след това да
променяме предназначението й. Грехота е тази сграда да стои.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Не съм искал да Ви провокирам г-н Топалов.
Това е една сграда, в която сме учили почти всички тук присъстващи. Аз смятам, че
занапред можем да кандидатстваме по други програми и предназначението на сградата да
е за Колеж.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Нека всеки сподели идеите си за бъдещето на
уникалната сграда на училище ”Иларион Макариополски”. Много трудно осъществима
процедура за учебно заведение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за даване съгласие от Общински съвет Елена за кандидатстване на община
Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по
Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78/14.09.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване на
община Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите
атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване на община Елена с
проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по
Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ.
2. Общински съвет – Елена възлага на кмета на община Елена да осъществи всички
необходими стъпки за кандидатстване по програмата, както и необходимите действия по
осигуряване на необходимото финансиране.
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 проведен
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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
проведен конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване,
социални дейности” Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
11.09.2009 г. от 16.00 часа предложението за проведен конкурс за избор на управител и
възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена, като
предлага в т.3 от проекта за решение след текста: „Избира спечелилия конкурса д-р
Йордан Василев Жезанов” да се добави: „с ЕГН ********** и адрес гр.Елена, ул.”Острец”
№ 6”.
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 3 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 проведен конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена с направеното допълнение в т.3 от
проекта за решение след текста: „Избира спечелилия конкурса д-р Йордан Василев
Жезанов” да се добави: „с ЕГН ********** и адрес гр.Елена, ул.”Острец” № 6”7
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи предложението за
проведен конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена да бъде гласувано поименно, тъй като се приема
решение за управление и разпореждане с общинско имущество:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за проведен конкурс за избор на управител и възлагане на
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД гр.Елена:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
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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Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.09.2009 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 79/14.09.2009 г.
ОТНОСНО: Проведен 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, чл.7, ал.1, т.6 и чл.20 от
Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала н
в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), чл.10, чл.11, ал.2 и чл.14 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, във връзка с Протокол
№5/26.08.2009 г. на комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на
управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.
Елена, назначена съгласно т. ІХ. от Решение № 47/ 23.06.2009 г. на Общински съветЕлена Общински съвет - Елена
РЕШИ:
1. Утвърждава предложеното класиране от проведения конкурс за избор на
управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.
Елена,съгласно Протокол №5/26.082009 г. на комисията.
2. Одобрява решението на комисията, съгласно Протокол №5/26.082009 г., с което
за спечелил конкурса за управител и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Димитър
Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена е определен кандидатът д-р Йордан Василев Жезанов.
3. Избира спечелилия конкурса д-р Йордан Василев Жезанов с ЕГН ********** и
адрес гр.Елена, ул.”Острец” № 6 за управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”
ЕООД гр. Елена.
4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за назначаване на спечелилия
конкурса д-р Йордан Василев Жезанов и сключи с него договор за възлагане на
управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена за срок от 3 /три/
години, считано от датата на сключване на договора.
5. Задължава д-р Йордан Василев Жезанов да впише промяната в обстоятелствата
на търговското дружество в Търговския регистър в 7 дневен срок от възникване на
обстоятелството, подлежащо на вписване.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон
Кънчев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СИМЕОН КЪНЧЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
Гл. специалист ОбС
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