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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 6  
 

Днес 11 ноември 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 12 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници г-жа Снежана Капинчева, г-жа Анастасия Тонева-

Пеева, г-жа Димка Стоянова, д-р Стела Горбанова-Василева и г-жа Росинка Георгиева. От 

Общинска администрация участие взеха заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, 

г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция ХД, 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-жа 

Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали и граждани. 

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

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

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 12 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 обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на 

цялостната медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр. Елена, 

както и доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-

гинекологично отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-диагностична 

лаборатория, Болнична аптека и Административно-стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от 

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за 

акредитация на лечебните заведения. 

Вн.: Председател на ОбС – Елена 

2. Предложение относно даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем 

от бюджета на общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 

051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и 

деца с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален 

асистент” и „домашен помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната 

власт 

Вн.: Йордан Василев – общ.съветник 
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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 12 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на 

цялостната медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, 

както и доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-

гинекологично отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-диагностична 

лаборатория, Болнична аптека и Административно-стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от 

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за 

акредитация на лечебните заведения. 

Вн.: Председател на ОбС – Елена 

2. Предложение относно даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем 

от бюджета на общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 

051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и 

деца с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален 

асистент” и „домашен помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната 

власт 

Вн.: Йордан Василев – общ.съветник 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на цялостната 

медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, както и 

доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-гинекологично 

отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-диагностична лаборатория, 

Болнична аптека и Административно-стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 

18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на 

лечебните заведения. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

д-р Георги Пеев – Председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 

дейности” Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.11.2009 г. от 

16.00 часа предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на цялостната 

медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, както и 

доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-гинекологично 

отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-диагностична лаборатория, 

Болнична аптека и Административно-стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 

18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на 

лечебните заведения, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

В залата присъстват 13 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 обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на цялостната 

медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, както и 

доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-гинекологично 

отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-диагностична лаборатория, 

Болнична аптека и Административно-стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 

18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на 

лечебните заведения: 

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 отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93/11.11.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Доклад за самооценка на цялостната 

медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, както 

и доклади за самооценяване на отделни медицински дейности в Акушеро-

гинекологично отделение, Лаборатория по образна диагностика, Медико-

диагностична лаборатория, Болнична аптека и Административно-стопански блок 

съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за критериите, 

показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения 

 

 

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

администрация и чл. 25, ал.2 на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 г. за критериите, 

показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Общински съвет – 

Елена 
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Р Е Ш И :  

 

1. Приема Доклад за самооценка на цялостната медицинска дейност на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена, както и доклади за самооценяване на отделни 

медицински дейности в Акушеро-гинекологично отделение, Лаборатория по образна 

диагностика, Медико-диагностична лаборатория, Болнична аптека и Административно-

стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за 

критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. 

2. Възлага на Управителят на МБАЛ”д-р Д.Моллов” Елена” ЕООД да подаде 

писмено заявление до Министъра на здравеопазването за откриване на акредитационна 

процедура. 

 

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 

даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до 

възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 051PO001/5.2-04-0045 

„Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с различни видове 

увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен 

помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на 

общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 051PO001/5.2-

04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с различни 

видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен 

помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Стефка Костадинова – Секретар на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.11.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на 

общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 051PO001/5.2-

04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с различни 

видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен 

помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем от 

бюджета на общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 

051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и 

деца с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален 

асистент” и „домашен помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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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 отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94/11.11.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на 

общината до възстановяването му за изпълнение на дейности по проект BG 

051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица 

и деца с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален 

асистент” и „домашен помощник”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

На основание 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 № 07/04.042008 г. на Министерство на 

финансите, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Общински съвет – Елена дава съгласие за даване съгласие за ползване на 

временен безлихвен заем от бюджета на общината до възстановяването му в размер на 

30 000 лв. за изпълнение на дейности по проект BG 051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в 

семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с увреждания и самотно 

живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен помощник”, схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. 

2. Заемът се погасява след приключване на проекта и възстановяване средствата от 

АСП. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-н Йордан 

Василев да запознае присъстващите с предложението за избор на лица, които да бъдат 

предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 

от Закона за съдебната власт. 
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Г-н Йордан Василев запозна присъстващите с предложението за избор на лица, 

които да бъдат предложени за съдебни заседатели към 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 10.11.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към 

Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.37 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация помоли общинските съветници г-н 

Калин Кършев и г-ца Магдалена Борисова да не участват при вземане на решението, след 

което подложи на гласуване предложението за избор на лица, които да бъдат предложени 

за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за 

съдебната власт: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95/11.10.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към 

Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт 

 

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

администрация, чл.5, ал.4 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели 

обн.ДВ бр.6 от 18.01.2008 г., Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
 

Общински съвет Елена предлага за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико 

Търново следните лица: 

1. Йордан Савов Разсуканов 

2. Евгения Христова Николова 

3. Магдалена Любомирова Борисова 

 

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

Кънчев закри 16-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.10 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 


