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
№14
Днес 16 октомври 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 16 общински съветника от общо 17, като
отсъства общинския съветник: д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие
взеха заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – директор
на дирекция „ХД”, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа Ангелина
Йорданова – младши инспектор по околна среда и води, г-н Стоян Пенков – кмет на
с.Константин, г-н Николай Колев – кмет на с.Беброво, г-жа Ана Атанасова – кмет на
с.Палици г-н Стоян Драгостинов кмет на с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – кметски
наместник с.Ил.рът, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Мария
Корчева – кметски наместник с.Мийковци г-н Иван Атанасов – кметски наместник
с.Лазарци 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбСЕлена за І-во шестмесечие на 2009 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2009 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Наредба за опазване на околната среда на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия с
предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866
дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. –
публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена
площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с
решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно продажба на придаваема част от имот – общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за
Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт.
Вн.:Председател ОбС
8. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Вн.:общински съветник
9. Предложение относно определяне на училище – преимуществен ползвател на
моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с
регистрационен № СА 1612 НН.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС
3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на
селските райони 2007 -2013 година.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно отдаване под наем на ПП „Атака” на имот частна
общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.12
в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие от Общински
съвет – Елена за откриване на акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов
Елена” ЕООД гр.Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред на:
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Предлагам т.2 от Проекта за решение да
отпадне. Преди време предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета
към 30.06.2009 г., бе разгледано на заседание на Общинският съвет и не бе прието.
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общински съвет - Елена: Предложението за
информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г., бе внесено за
разглеждане на заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31 юли 2009 година.
След проведеното гласуване, Общински съвет – Елена, съгласно чл.27, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация не взема решение, а не че
Общинският съвет не прие решение.
Други изказвания проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
направеното предложение т. 2 предложение относно информация за текущото изпълнение
на бюджета към 30.06.2009 г. да отпадне от проекта за дневен ред
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като
т.12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие от Общински
съвет – Елена за откриване на акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов
Елена” ЕООД гр.Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС –
Елена за І-во шестмесечие на 2009 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2009 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Наредба за опазване на околната среда на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия с
предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866
дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. –
публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена
площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с
решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно продажба на придаваема част от имот – общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска
собственост.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за
Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт.
Вн.:Председател ОбС
8. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Вн.:общински съветник
9. Предложение относно определяне на училище – преимуществен ползвател на
моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с
регистрационен № СА 1612 НН.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС
3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на
селските райони 2007 - 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно отдаване под наем на ПП „Атака” на имот частна
общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет – Елена за откриване
на акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена..
Вн.:Председател ОбС
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2009
година.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во
шестмесечие на 2009 година.
Председателя на Общинският 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 15.10.2009 г. от 16.00 часа
предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во
шестмесечие на 2009 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Не съм съгласна със записа на Решение №3
от 20.01.2009 година, относно Подготовката на предложение за допълнение и изменение
на Общинската стратегия за закрила на детето в община Елена 2008 -2018 година. На
заседанието на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности”, проведено
на 26.02.2009 г., Постоянната комисия излезе със становище, че внесената Стратегия за
закрила на детето в община Елена 2008 - 2018 година не може да бъде допълнена или
изменена, а трябва да се изработи нова.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во
шестмесечие на 2009 година:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во
шестмесечие на 2009 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС от общинската администрация
за І-во шестмесечие на 2009 година
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев информира общинските
съветници, че предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2009 г.е разглеждано на заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”,
проведено на 30.07.2009 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”,
след което подложи на поименно гласуване предложението за информация за текущото
изпълнение на бюджета към 30.06.2009 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”
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
”ПРОТИВ”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ПРОТИВ”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ПРОТИВ”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ПРОТИВ”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.25 от ЗОБ и чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1.Приема информацията за изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 30.06.2009
г.
-за приходите Приложение №1;
-за разходите Приложение №2; Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение
№2-3
-за капиталовите разходи Приложение №3;
-за извънбюджетните сметки и фондове Приложение №4;
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на
община Елена.
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 15.10.2009 г.
от 16.30 часа предложението за приемане на Наредба за опазване на околната среда на
територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”.
Председателя 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 15.10.2009 г. от 16.00 часа
предложението за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на
община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на
община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на
община Елена
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19 от Закона за управление на отпадъците, чл.3, ал.5 от ЗЗШОС, чл. 62,
ал.10 от ЗУТ, чл.11, т.3 от Закона за почвите, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на община
Елена.
Приложение: Наредба за опазване на околната среда на територията на община
Елена.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на
ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка, начин на трайно
ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична общинска
собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124 кв.м.,
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актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена.
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 14.10.2009 г. от 16.30 часа
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена, като предлага в т.10 от проекта за решение да
бъдат определени за членове на комисията по провеждане на конкурса общинските
съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов и резервни членове г-н Лазар Костов
и г-ца Магдалена Борисова.
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”.
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
15.10.2009 г. от 17.00 часа предложението за откриване на процедура за предоставяне на
концесия с предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с
площ от 12,866 дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС №
513/24.04.2009 г. – публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна
сграда със застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична
общинска собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет –Елена, като го
подкрепя с 5 гласа „за”.
Председателя на Общинският 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 15.10.2009 г. от 16.00 часа
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет –Елена, като предлага: І-во в т.5.2.1 да се добави
текста: „включващ задължителна инвестиционна програма не по-малко от 788 800 лв.;”; ІІро в т.5.2.4 да се добави текста: „безвъзмездно за нуждите на общината;”.
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Дали тази сума трябва да се включи в решението
– не съм много сигурен. Общината да ползва обекта не повече от два пъти годишно, аз
като концесионер не бих приел тези условия, нека да не отблъскваме потенциалните
концесионери, като ги обвързваме предварително с условия.
Други изказвания не постъпиха.
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В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена с направеното допълнение в т.10 от проекта за
решение да бъдат определени за членове на комисията по провеждане на конкурса
общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов и резервни членове г-н
Лазар Костов и г-ца Магдалена Борисова:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена с направеното допълнение в т.5.2.1 от проекта
за решение да се добави текста: „включващ задължителна инвестиционна програма не помалко от 788 800 лв.”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична
общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124
кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение №
33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена с направеното допълнение в т.5.2.4 да се
добави текста: „безвъзмездно за нуждите на общината”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия с
предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866
дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. –
публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена
площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с
решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена:
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
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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14
15
16
17

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет:
особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка,
начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. –
публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със
застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска
собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.38, ал.1 от ЗК и чл.39, ал.2 от ЗК и чл.9, ал.1 от Наредбата
на община Елена за предоставяне на концесии, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет на предоставяне на
особеното право на ползване на обект публична общинска собственост -на имот № 000593
с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с
АОС № 513/24.04.2009 г. – публична общинска собственост и съблекалня – масивна
едноетажна сграда със застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 .г –
публична общинска собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет Елена.
2. Определя срок на концесията 25 години.
3. Приема начин на определяне на концесионера – присъствен конкурс.
3.1. Конкурсните книжа се получават след заплащане на депозит за участие в
конкурса.
3.2. Депозитът в размер на 4 250 / четири хиляди двеста и петдесет / лв. се внася по
IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ”.
4. Концесията се осъществява при следните условия:
4.1. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на
трети лица. Концесионерът може да сключва подизпълнителски договори с трети лица за
осъществяване на отделни елементи от дейността по договора, без да им прехвърля
изключителни права, произтичащи от него и като запазва отговорността за точното им
изпълнение.
4.2. Концесионната дейност се извършва при спазване на всички изисквания на
екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство, което засяга
концесията.
4.3. Всяка техническа и друга документация, свързана с осъществяващата дейност,
е собственост концедента. За срока на концесията документацията се води от
концесионера.
5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
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5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. Да извършва всички действия, необходими с оглед нормалната експлоатация
на обекта и на дейността по договора;
5.1.2. При доказана нужда, да получи необходимото по закон съдействие за
издаване на разрешение, осигуряващо право за преминаване през чужд имот, осигуряване
достъп в имоти на трети лица или прокарване на съоръжения и инсталации през такива
имоти;
5.1.3. Да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и
други компетентни органи ремонти и строителни дейности;
5.1.4. Да се разпорежда с придобитите приходи от свое име и за своя сметка.
5.2. Задължения на концесионера:
5.2.1. Да изпълнява поетите задължения, съобразно представения от него
комплексен план, включващ задължителна инвестиционна програма не по-малко от
788 800 лв.;
5.2.2. Да изпълнява всички дейности по упражняване на предоставената му
концесия в съответствие с действащите нормативни разпоредби и с грижата на добър
търговец;
5.2.3. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка;
5.2.4. За срока на действие на договора да предостави при поискване и обективна
необходимост стадиона – обект на концесията, необходим за други мероприятия,
безвъзмездно за нуждите на общината;
5.2.5. Да заплаща концесионно възнаграждение в размери, срок и по начин,
определен съобразно разпоредбите на договора;
5.2.6. Да осигури максимално обезопасяване на свързаните с концесията дейности;
5.2.7. Да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;
5.2.8. Да уведоми концедента, в случай че започне да развива и друга дейност, като
в тези случаи дължи допълнителното договорено концесионно възнаграждение;
5.2.9. Да предостави на концедента цялата документация, съдържаща
новопридобита информация, както и да не я предоставя на трети лица;
5.2.10. Да не предоставя изпълнението на поетите с концесионния договор права на
трети лица и да не ги обременява с вещни тежести;
5.2.11. Да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства,
създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната,, обществения ред,
околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;
5.2.12. Да приеме и търпи при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица,
посочени от концедента, като в тези случаи концедентът няма право на обезщетение.
5.3. Права на концедента:
5.3.1. Да получава концесионното си възнаграждение по размер, в рамките и
сроковете на договора;
5.3.2. Да получава информация за изпълнението на поетите с договора от
концесионера задължения, както и да контролира техническото състояние на стадиона;
5.3.3. Да придобие собствеността върху изградени сгради в резултат на ново
строителство или върху извършени подобрения в обекта на концесията, осъществени от
концесионера по време на действието на договора;
5.3.4. Да развали едностранно договора при виновно неизпълнение на задълженията
от страна на концесионера.
5.4. Задължения на концедента:
5.4.1. Да отстъпи на концесионера особено право на ползване на спортен терен,
сэгласно предназначението му за спортни дейности;
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5.4.2. Да отстъпи на концесионера изключителното право на собственост върху
приходите;
5.4.3. Да не предоставя за срока на действие на концесионния договор
предоставените по него права на трети лица, както и да не отстъпва на трети лица
правомощия, несъвместими с предоставените на концесионера права;
5.4.4. Да предостави наличните към момента техническа, екологична и др.
документация, свързани с експлоатацията на обекта предмет на концесията;
5.4.5. Да оказва пълно съдействие на концесионера за осъществяване на правата и
дейността, предмет на концесионния договор, като упражнява правомощията си,
предоставени му по закон и другите действащи нормативни актове;
5.4.6. Да не пречи на концесионера при осъществяване на правата си по концесията.
6. Определя следните видове гаранции за за изпълнение на концесионния договор:
6.1. За гарантиране изпълнение на инвестиционната програма да се предвиди
задържането на внесения депозит;
6.2. Право на концедента да развали едностранно договора при неизпълнение в срок
на поети договорни задължения;
6.3. В случай че концесионерът – юредическо лице прекрати дейността си с
правоприемник, договорът може да бъде продължен само при наличие на съгласие за това
от концедента;
6.4. Неустойки и лихви при неизпълнение или забавено изпълнение от страна на
концесионера на договорните задължени. Конкретните размери на неустойките и лихвите
и моментът на неизпълнение на отделните задължения се определят в концесионния
договор;
6.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът
има право да търси освен определените в т. 6 гаранции и обезщетения по общите правила.
7. Размерът на концесионното възнаграждение ще бъде определен от подадената
оферта на спечелилия кандидат, при следните условия:
7.1. Годишно концесионно възнаграждение не по – малко от 1700 / хиляда и
седемстотин / лв.;
7.2. Плащането да става на два етапа – до м. май – 50 % и до 30 ноември останалата
част от възнаграждението.
8. Определени други изисквания, свързани с правата и задълженията по концесията:
8.1. Приложимо законодателство по отношение на концесията е българското;
8.2. Концесионния договор да се впише в службата по вписвания при Еленския
районен съд, за сметка на концесионера;
8.3. Съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за концесиите, предоставената от общината
концесия подлежи на вписване в Националния концесионен регистър.След сключване на
договора, в срок да 14 /четиринадесет/ дни, кметът на общината има задължение да заяви
за вписване на предоставената концесия пред специализираното звено на Министерския
съвет по водене на Национален концесионен регистър, като предостави копие от договора
и документацията по концесията, съгласно чл. 99, ал.1 от Закона за концесиите.
8.4.Възникналите съдебни спорове, във връзка с правата и задълженията на
страните, произтичащи от представената концесия да бъдат отнасяни за решаване пред
Еленския районен съд.
9. Срокът на договора започва да тече от момента на влизане в сила на
концесионния договор.
10. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички необходими действия,
свързани с организацията и провеждането на конкурса и определя общинските съветници
г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за членове на комисията по провеждане на
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конкурса, и г-н Лазар Костов и г-ца Магдалена Борисова за резервни членове на
комисията.
11. Възлага на кмета на община Елена да сключи концесионния договор със
спечелилия конкурса.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
продажба на придаваема част от имот – общинска собственост.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за продажба на придаваема 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 14.10.2009 г. от 16.30 часа
предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска собственост, като го
подкрепя с 4 гласа”за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за продажба на придаваема част от имот – общинска
собственост:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 84/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Продажба на придаваема част от имот – общинска собственост
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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 от НРПУРОИ на
Общински съвет гр. Елена, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Дава съгласие за продажба на придаваемо общинско място с площ от 356 кв.м.
към УПИ ІІ – 6, кв. з по плана на с. Бейковци одобрен със Заповед – улична регулация №
РД.02.05. 176/12.05.08 на кмета община Елена, при граници: от две страни улица, пл. № 6,
земеделска земя, актувано с АОС № 517/03.08.2009 г. за сумата 1 500 /хиляда и петстотин /
лв. без ДДС.
2. Дава съгласие за продажба на придаваемо общинско място с площ от 539,89 кв.м.
към УПИ І – 5, кв. 1 по плана на с. Бейковци, одобрен със Заповед РД.02.05. –
176/12.05.2008 г. на кмета на община Елена, при граници: от две страни улица, пл. № 5,
земеделски земи, актувано с АОС № 518/03.08.2009 г. за сумата 2 300 / две хиляди и
триста / лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор с купувача.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна 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 14.10.2009 г. от 16.30 часа
предложението за отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост,
като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Предлагам в т.1 от проекта за решение на
предложението за отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост да
се добави: „месечно”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост с
направеното предложение за допълнение в т.1 от проекта за решение да се добави
„месечно”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за отдаване под наем на ПП ГЕРБ 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
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 85/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.4 от ЗОС и във връзка с чл. 22 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елена и чл.31,
ал.1 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Предоставя част от недвижим имот, актуван с АОС 446/31.01.2006 г.,
представляващ първи етаж /без помещенията на магазина/, с площ от 34 кв.м. от имот пл.
№ 368, кв. 70 по плана на гр. Елена на ПП ГЕРБ. Съгласно чл. 22, ал. 3, договора се
сключва до прекратяване мандата на 41-вото Народно събрание. Наемната цена изчислена
по методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдавате под наем на
общински имоти за клубни нужди без стопанска дейност е 51,40 / петдесет и един лв. и 40
ст. / без ДДС, месечно.
2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор за наем с общинското
ръководство на ПП ГЕРБ.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с
предложението за избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд гр.
Велико Търново, съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт.
Председателя на Общинският 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 15.10.2009 г. от 16.00 часа
предложението за избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд
гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт, като го подкрепя с 5
гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд гр.
Велико Търново, съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд гр.
Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели
обн.ДВ бр. 6 от 18.01.2008 г., Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Избира комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат
за съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Велико Търново, както следва:
Председател: Йордан Иванов Василев – Председател на Постоянната комисия по
„Местно самоуправление към ОбС – Елена
Членове: Анастасия Петкова Тонева-Пеева – Председател на Постоянната
комисия по ”Образование, култура и вероизповедания” към ОбС – Елена
Магдалена Любомирова Борисова - общински съветник към ОбС – Елена
2. Комисията да внесе на следващо заседание на Общински съвет Елена
предложение за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл.67 от Закона за
съдебната власт, а именно:
- да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са
навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни заседатели;
- да се ползват с добро име и в обществото;
- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-ца
Магдалена Борисова да запознае присъстващите с предложението за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
г-ца Магдалена Борисова запозна присъстващите с предложението за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Председателя на Общинският 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 15.10.2009 г. от 16.00 часа
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, като след проведеното гласуване както следва: „за”- 2, „против”- 1,
„въздържали се” - 2, Постоянната комисия не излезе със становище.
Г-н Йордан Василев поясни, че е гласувал „против” предложението за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена,
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, тъй като счита, че
не бива да се правят промени по средата на мандата в приетия от Общинският съвет в
началото на мандата Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и то по не
належащи причини. Според г-н Василев три работни дни плюс два почивни стават дълъг
срок, живота е динамичен и трябва бързо да се реагира.
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общински съвет –Елена: Чл.16., ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация гласи: Изпращането на поканите до
общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите
за него се извършва от звеното по чл.106 от този правилник, в три-дневен срок преди
неговото провеждане, текста на ал.2 от същия е По изключение отделни материали за
съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на
неговото провеждане – случвало се е не веднъж, както и на днешното заседание Ви
предложихме в Дневния ред да бъде включена нова точка относно даване съгласие от
Общински съвет – Елена за откриване на акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. Не помня петък да сме изпращали покани за
заседание на Общинският съвет, което да се проведе в понеделник. При възникване на
неотложни въпроси може да сме изпращали покана в петък за провеждане на заседание
вторник, за да има един работен ден общинските съветници да си направят справка и да се
проведат заседанията на Постоянните комисии. Аз предлагам следното допълнение в
проекта за решение: чл.16 (2) да придобие следната редакция: „По предложение на
председателя на Общинският съвет по неотложни въпроси заседанията се свикват в пократък срок”, а съществуващата ал.2 да стане ал.3 По изключение материали за
съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на
неговото провеждане.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги.
Вашето предложение г-н Кънчев е да развържем Вашите ръце, а да не се приеме нашето
предложение, което не е изненада, говорено е, а идеята е да се гарантира възможността
три работни дни общинските съветници да се подготвим и да направим нужните справки.
Връчват ми се материали вторник, а в сряда съм на заседание на постоянната комисия.
Това предложение е в интерес работата на целия Общински съвет и държа да се приеме.
Приканвам колегите от БСП да не гласуват партийно, а по съвест.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Има въпроси, на които трябва да се
реагира от днес за утре. Предвид нашата ангажираност смятам, че е хубаво по принцип да
имаме повече време за подготовка.
г-н Симеон Кънчев – Председател на Общински съвет –Елена: Уважаеми колеги, винаги
сме се съобразявали и когато Ви предоставим по обемисти материали не сме насрочвали
заседание на Общинският съвет от днес за утре. Заседания в съкратени срокове са
свиквани при необходимост при вземане на решения за даване на съгласие от Общинският
съвет за кандидатстване на община Елена по Оперативните програми, където материалите
са кратки и ясни.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Работих в община Златарица, като
заместник кмет един мандат. Там на 25 януари се обявяваше, че на 22 февруари ще има
заседание на Общинският съвет. Организацията на работа в Общинският им съвет бе подобра, общинските съветници винаги имаха една седмица за подготовка за предстоящото
заседание на съвета. Правя това предложение за допълнение на Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация не само заради съветниците от групата
на ГЕРБ, а и заради Вас.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с направеното предложение за допълнение на проекта за решение чл.16,
ал.2 да придобие следната редакция: По предложение на председателя на Общинският
съвет по неотложни въпроси заседанията се свикват в по-кратък срок.
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с направеното предложение за промяна на проекта за решение, а именно:
съществуващата ал.2 да стане ал.3 със следния текст: По изключение материали за
съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на
неговото провеждане:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с направеното предложение за допълнение на проекта за решение чл.16,
ал.1 да придобие следната редакция: Изпращането на поканите до общинските съветници
за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от
звеното по чл.106 от този правилник, три работни дни преди неговото провеждане.:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с гласуваните допълнения:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Приема следните промени и допълнение на чл.16 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация:
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1. Чл.16, ал.1 придобива следната редакция: Изпращането на поканите до
общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите
за него се извършва от звеното по чл.106 от този правилник, три работни дни преди
неговото провеждане.
2. Чл.16, ал.2 придобива следната редакция: По предложение на председателя на
Общинският съвет по неотложни въпроси заседанията се свикват в по-кратък срок.
3. Съществуващата ал.2 на чл.16 става ал.3 със следния текст: По изключение
материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в
деня на неговото провеждане:
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка
„Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с регистрационен № СА 1612 НН.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно
превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с
регистрационен № СА 1612 НН.
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 14.10.2009 г. от 16.30 часа
предложението за определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно
превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с
регистрационен № СА 1612 НН, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
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 14.10.2009 г. от 16.00 часа предложението за определяне на училище – преимуществен
ползвател на моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1
места, с регистрационен № СА 1612 НН, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов подложи на
поименно гласуване предложението за определяне на училище – преимуществен
ползвател на моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1
места, с регистрационен № СА 1612 НН:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
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
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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13
14
15
16
17

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно
превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с
регистрационен № СА 1612 HH
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.3 от Договор между Министерството на
образованието, младежта и науката и община Елена и Приемо-предавателен протокол от
26.09.2009 г. за предаване на моторно превозно средство марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School
bus”, 27+1 места, с регистрационен № СА 1612 HH от Министерството на образованието,
младежта и науката на община Елена, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Определя Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена за
преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School
bus”, 27+1 места, с регистрационен № СА 1612 HH.
В залата влиза Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 16 общински съветника.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322 „Обновяване и
развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013
година.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322
„Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските райони
2007 -2013 година, като се извини, че е допусната техническа грешка и помоли да бъде
отстранена. Основанието на предложението да се чете чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
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 15.10.2009 г.
от 16.30 часа предложението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС
3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на
селските райони 2007 - 2013 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322
„Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските райони
2007 -2013 година:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322
„Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 година
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
проектно предложение „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в
община Елена” по ОС 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
2. Определя проекта по т.1 като приоритетен, съответстващ на Приоритет 3
„Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура”, Мярка „Подобряване
състоянието на уличното осветление в общината” от Общинския план за развитие за периода
2007-2013 година.
3. Упълномощава Кмета на общината да подпише необходимите документи и извърши
всички задължителни процедури за подготовка на проектното предложение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за
отдаване под наем на ПП АТАКА на имот частна общинска собственост.
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с
предложението за отдаване под наем на ПП АТАКА на имот частна 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 14.10.2009 г. от 16.30 часа
предложението за отдаване под наем на ПП АТАКА на имот частна общинска
собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Предлагам в т.1 от проекта за решение да се
добави текста: „месечно”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за отдаване под наем на ПП АТАКА на имот частна общинска собственост
с направеното предложение за допълнение в т.1 от проекта за решение да се добави текста:
„месечно”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за отдаване под наем на ПП АТАКА 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
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на ПП АТАКА на имот частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.4 от ЗОС и във връзка с чл. 22 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елена и чл.31,
ал.1 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Елена

РЕШИ:
1. Предоставя част от недвижим имот – частна общинска собственост по АОС
446/31.01.2006 г., а именно: едно помещение с площ от 15 кв.м на втори етаж от имот пл.
№ 368, по плана на гр. Елена / бивш пенсионерски клуб/ на ПП АТАКА. Съгласно чл. 22,
ал. З от НПУРОИ договора да се сключи до прекратяване мандата на 41 – вото Народно
събрание / 2009 г. – 2013 г. /. Наемната цена по методиката за определяне на начални цени
за договаряне при отдавате под наем на общински имоти за клубни нужди без стопанска
дейност е 22, 67 / двадесет и два лв. и 67 ст. / без ДДС, месечно.
2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор за наем с ръководство на ПП
АТАКА.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с
предложението за даване съгласие от Общински съвет – Елена за откриване на
акредитационна процедура в 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
15.10.2009 г. от 17.00 часа предложението за даване съгласие от Общински съвет – Елена
за откриване на акредитационна процедура в 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно
гласуване предложението за даване съгласие от Общински съвет – Елена за откриване на
акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена:
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
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91/16.10.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена за откриване на
акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 21, т.1 на Наредба № 18 на МЗ от 20
юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните
заведения, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие за откриване на акредитационна
процедура в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена.
2. Възлага на Управителят на МБАЛ ”д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена да
22

Мандат 2007 – 2011 г.
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.10.2009 г.
определи комисия по самооценяване, която да изготви Доклад за самооценяване на
цялостната медицинска дейност в Акушеро-гинекологично отделение, Лабораторията по
образна диагностика и Медико - диагностичната клинична лаборатория на МБАЛ „д-р
Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена.
3. Възлага на Управителят на МБАЛ”д-р Д.Моллов” Елена” ЕООД да внесе в
Общински съвет-Елена Доклад за самооценяване на цялостната медицинска дейност в
Акушеро-гинекологично отделение, Лабораторията по образна диагностика и Медико диагностичната клинична лаборатория на МБАЛ „д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД по
направленията, критериите и показателите, съгласно приложение №1 към чл. 21, т.1 на
Наредба № 18 на Министерство на здравеопазването от 20 юни 2005 г. за критериите,
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон
Кънчев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.40 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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