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
№15
Днес 23 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 общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова. От Общинска администрация
участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов и инж. Димитрина Иванова – директор
на дирекция УТАБ.
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 даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2010 година.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за
изказвания по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2010 година.
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 (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект
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„Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на община
Елена, за 2010 година.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по
Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на
община Елена, за 2010 година и специфичността на проблема свързан с кратките срокове
поставени от Министерството на труда и социалната политика за подготовката на
материалите и решението на Общинският съвет. Г-н Топалов сподели притеснението си и
от едномесечния срок в който трябва да се подготви Инвестиционен проект. Част от
проектите за които се кандидатства са преходни и са обсъждани и предходни години. По
предложение на общинските съветници може да се включат и други обекти, както и някой
от предложените да отпаднат. Относно финансовото участие на община Елена по
проектите, за което е станало дума на заседанието на Постоянната комисия по
„Устройство на територията”, проведено на 22.10.2009 г., г-н Топалов отговори, че по
принцип няма да бъдат одобрени всички обекти, но ако това стане предстой обсъждането
на бюджета и тогава ще се преценяват възможностите за съфинансиране.
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 22.10.2009 г.
от 16.30 часа предложението за даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за
кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране
изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2010 година, като го
подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги.
Вчера на заседанието на Постоянната комисия по „Устройство на територията” повдигнах
въпроса за съфинансирането на проектите от любопитство, а не че не съм съгласен с
направеното предложение. Бюджета на община Елена е малък и ще срещнем трудност да
отделим средства необходими за реализацията на проектите. Така че съм „за” направеното
предложение.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Искам да доразвия въпроса на г-н Гуцов. Говоря
напълно хипотетично. Ако бъдат одобрени тези 6 обекта, с които община Елена
кандидатства, средно на обект залагам 200 хил.лв. Общината ще намери ли 600 хил.лв. за
финансово съучастие?
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Така трябва да си говорим – открито. Ако ни
одобрят и шестте обекта, ще се наложи да се отказваме от някои. За проектите по Мерки
01„Подобряване на градска среда” и 02 „Подобряване на социална инфраструктура”,
финансово съучастие на община Елена е определено в размер – минимум 50% от
стойността, необходима за реализация на всеки отделен проект. За проекта по Мярка 0202 „Спешно подпомагане на Социални домове”, финансовото съучастие на община Елена
е в размер – минимум 20% от стойността, необходима за реализация. Приблизителните
сметки, за които ще кандидатстваме по обекти са както следва: Ремонт Църква „Свети
пророк Илия” – с. Буйновци – 20 186 лв., ремонт Църква „Въведение Богородично” – с.
Дрента – ремонт фасади и покрив – 64 хил.лв., ремонт Църква „Успение Богородично” – с.
Руховци – ремонт фасади и покрив – 53 109 лв., ремонт Детска ясла – гр. Елена – 250
хил.лв., ремонт Детска градина – с. Каменари, община Елена – 51 хил.лв., ремонт Дом за
деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. Илаков рът. – 567 хил.лв. Все още
колегите продължават изчисленията за ремонта на сградата на бившия пенсионерски клуб
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и за благоустрояването на дворно пространство ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена. Ние ще ги
внесем, а ще разчитам на подкрепа и от колегите от ГЕРБ, защото има и политическо
лобиране. Няма принцип да ни одобрят всички проекти. Но нека приоритет да ни бъде
приключването на ремонтните дейности на ЦДГ „Ана Брадел” и догодина да успеем да я
пуснем.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Радвам се, че приоритетно е заложено
приключването на ремонта на ЦДГ „Ана Брадел”.
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на:
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Ремонта, който в момента се извършва на ЦДГ
„Ана Брадел” включва покривната конструкция, подмяна на улуци, вертикалните и част от
хоризонталните щрангове. За напред трябва да се решава проблема с котлето и
радиаторите, тъй като всичко е унищожено. Трябва да кандидатстваме за вертикална
планировка плюс ограда и остават да се търсят средства за вътрешно обзавеждане. Това
трябва да ни е приоритет при залагане на капиталовите разходи.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за кандидатстване на
община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на
територията на община Елена, за 2010 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 № 92/23.10.2009 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет-Елена (ОбС) за кандидатстване на
община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на
проекти на територията на община Елена, за 2010 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена
РЕШИ:
Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване по Проект „Красива
България”, за финансиране на следните проекти през 2010 г.:
Мярка 01 „Подобряване на градска среда”:
1. Ремонт Църква „Свети пророк Илия” – с. Буйновци;
2. Ремонт Църква „Въведение Богородично” – с. Дрента – ремонт фасади и покрив;
3. Ремонт Църква „Успение Богородично” – с. Руховци – ремонт фасади и покрив;
4. Ремонт сграда пенсионерски клуб (бивш) – гр. Елена.
Мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура”:
1. Ремонт Детска ясла – гр. Елена;
2. Ремонт Детска градина – с. Каменари, община Елена;
3. Благоустрояване дворно пространство ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена.
Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”:
1. Ремонт Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. Илаков
рът.
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Определя финансово съучастие на община Елена, както следва:
За проектите по Мерки 01„Подобряване на градска среда” и 02 „Подобряване на
социална инфраструктура” - в размер – минимум 50% от стойността, необходима за
реализация на всеки отделен проект.
За проекта по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”- в размер –
минимум 20% от стойността, необходима за реализация.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон
Кънчев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.15 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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

4

