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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 7   
 

Днес 16 декември 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 д-р Георги Пеев и г-жа Димка Стоянова. От Общинска 

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

Анета Евтимова – директор на дирекция ХД, инж.Димитрина Иванова – директор на 

дирекция „УТАБ”, г-н Калоян Златев – главен специалист „ГиЗ”, г-жа Румяна Терзиева – 

кметски наместник с.Блъсковци, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, 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 15 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 кандидатстване на община Елена с проект 

“Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни 

мрежи и съоръжения, изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на 

пътна настилка в зоните на интервенция, в населените места на територията на Община 

Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 

29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в 

качеството на бенефициент. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно ползване под наем на земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно отмяна Решение № 83/16.10.2009 година 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. 

Вн.:Кмета на общината 
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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 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 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проект 

“Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни 

мрежи и съоръжения, изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на 

пътна настилка в зоните на интервенция, в населените места на територията на Община 

Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 

29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в 

качеството на бенефициент. 

Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отмяна Решение № 83/16.10.2009 година 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. 

Вн.:Кмета на общината 

 

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 

кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане 

на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, изграждане на 

пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните на интервенция, 

в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. 

Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 ”Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 г. 

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

предложението за кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, 
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изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните 

на интервенция, в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. 

Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 

”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., като предложи в проекта за решение 

да се добави нова т.3 със следния текст: Възлага на кмета на общината да извърши 

необходимите процедури за кандидатстване съгласно изискванията на Наредба № 25 от 

29.07.2008 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Валентин Гуцов – секретар на Постоянната комисия по „Устройство на територията” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, 

изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните 

на интервенция, в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. 

Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 

”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия 

поисках техническото задание на проекта, тъй като имах някакво съмнение. В 

техническото задание са посочени три проекта Баевци, Шилковци, Ребревци. На 

заседанието поставих въпроса на каква база е избран този обект, като приоритетен, а не са 

включени селата Средни колиби, Раевци, където има изградени повече хотели и къщи за 

туризъм. Гласувах „за” направеното предложение на заседанието на Постоянната комисия 

докато не се запознах с техническото задание, в което е заложено изграждането на 

пречиствателна станция и канализация, а приоритет не е водоснабдяването. Според мен 

трябва да се наблегне на изграждане на допълнително водоснабдяване, защото има села 

които бедстват през лятото, пошло е да кандидатстваме за изграждане на пречиствателни 

съоръжения и канализационни мрежи, а в селата да няма вода. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин Председател, уважаеми 

колеги, уважаеми господин заместник кмете. В направеното предложение прозира едно 

тенденциозно отношение и лични договорки на тези инвеститори. Знаем какво стана с 

холандското селище на с.Лазарци. За две години не разбрах какви са точно приоритетите 

на общината, но все се говори, че приоритет е развитието на туризма. Смятам, че 

общината е по-добре да кандидатства с проекти за изграждане на водоснабдителни и 

канализационни мрежи в населените места на територията на община Елена, където има 

вече работещи туристически обекти, които си плащат туристическата такса, а не да се 

изпълняват поръчки на лобита. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Искам да задам следния въпрос: Работи ли 

се по проекти за допълнително водоснабдяване на споменатите преди малко бедстващи 

села? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Не бих приел, че се работи 

тенденциозно за тези села. Разработен е проект за водоснабдяване на селата Хърваловци-
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Раювци-Средни колиби. Разработваме осем проекта за допълнително водоснабдяване, 

включително за тези бедстващи села – да ги изброя Шайтани, Долни Марян, Илаков рът, 

Блъсковци, Буйновци, Петковци, Попрусевци. Работи се поетапно. Има законодателство, 

което трябва да спазваме. 

г-н Симеон Кънчев – председател на Общински съвет –Елена: Не намирам тенденциозност 

от общинската администрация, че са изготвили проект за “Реконструкция, рехабилитация 

и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, изграждане на 

пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните на интервенция, 

в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. 

Шилковци и с. Ребревци”, а намирам тенденциозност в изказванията на някои общински 

съветници, че са против кандидатстването на общината по проекта. Тенденцията в 

последните години е нарастване потреблението на вода, електрическа енергия по селата. 

Задачата на общината е да кандидатства по всяка една Мярка по която има възможност за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на икономиката в селските 

райони.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, 

изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните 

на интервенция, в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. 

Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 

”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. с направеното предложение за 

допълнение на проекта за решение – да се добави нова т.3 със следния текст: „Възлага на 

кмета на общината да извърши необходимите процедури за кандидатстване съгласно 

изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 година.”: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, 

изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна настилка в зоните 

на интервенция, в населените места на територията на Община Елена – с. Баевци, с. 

Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 

”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 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” 
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10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96/16.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проект “Реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и 

съоръжения, изграждане на пречиствателни съоръжения и възстановяване на пътна 

настилка в зоните на интервенция, в населените места на територията на Община 

Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по реда на Наредба № 

25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие на община Елена да кандидатства за подпомагане по Наредба № 25 

от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. с проект: 

“Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и 

канализационни мрежи и съоръжения, изграждане на пречиствателни съоръжения и 

възстановяване на пътна настилка в зоните на интервенция, в населени места на 

територията на Община – с. Баевци, с. Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци”, 

включващ следните обекти: 

Водоснабдителни и канализационни системи на територията на с. Баевци, вкл. 

възстановяване на пътна настилка на път VTR3129 /III-551, Средни колиби – Елена/ - 

Баевци – от км. 26+350 до 1,500 км - до края на с. Баевци; 

Водоснабдителни и канализационни системи на територията на с. Гърдевци, вкл. 

възстановяване на пътна настилка на Път III 551 Дебелец – Плаково - Средни колиби – 

Елена – от км 26+350 до км 26+600. 

Водоснабдителни и канализационни системи на територията на с. Шилковци, 

вкл. възстановяване на пътна настилка на път VTR3084 /III-551, Средни колиби – Елена/ 

Шилковци – от км 0+000 до км 2+200 - до края на с. Шилковци; 
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Водоснабдителни и канализационни системи на територията на с. Ребревци, вкл. 

възстановяване на пътна настилка на местен път VTR3145 /III-551, Средни колиби – 

Елена/ Гърдевци - Ребревци – 2.500 км - до края на с. Ребревци. 

2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите заложени в общинския План 

за развитие. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедури за 

кандидатстване съгласно изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 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 

даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството на бенефициент. 

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

предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството на 

бенефициент, като предложи в проекта за решение т.2 да придобие следната редакция: 

„Възлага на кмета на общината да внесе проектно предложение в МОМН в срок до 

21.12.2009 година”. 

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 15.12.2009 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие за кандидатстване на 

община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” в качеството на бенефициент, като го подкрепя с 5 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 даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството на 

бенефициент с направеното предложение за допълнение проекта за решение – т.2. да 

придобие следната редакция:„Възлага на кмета на общината да внесе проектно 

предложение в МОМН в срок до 21.12.2009 година”: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството на 

бенефициент: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97/16.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството 

на бенефициент. 

 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.12.2009 г. 

 

 7 

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

администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Общински съвет Елена дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно 

предложение в качеството на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, Приоритетна ос: 4 „Подобряване на достъпа до образование и 

обучение”, Основна област на интервенция: 4.1. „Достъп до образование и обучение на 

групи в неравностойно положение”, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в образователната система”. 

2. Възлага на кмета на общината да внесе проектно предложение в МОМН в срок 

до 21.12.2009 година. 

 

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 

ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

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

предложението за ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, като помоли в т.1 от 

проекта за решение записа: „за период от четири години” да се коригира на: „за период от 

три години”. 

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 15.12.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, като го подкрепя с 5 гласа 

„за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-жа Росинка Георгиеваа – общински съветник: Искам да попитам за какво ще се ползва 

тази земя и каква ще е наемната цена? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Отдадената под наем земя по чл.19 се 

ползва за обработване, не могат да й се правят подобрения. Това ще бъде фиксирано със 

сключването на договор, който ще бъде нотариално заверен. Размера на наемната цена е 

определен в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд 

земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ: 

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” 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.12.2009 г. 

 

 8 

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 ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

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  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98/16.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Ползване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ 

 

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

администрация, чл.19, ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява ползването под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в размер на 2.455 дка, 

имот с К№ 001566 в землище гр.Елена за период от три години от Румяна Емилова 

Колева. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за наем по т.1. 

 

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 

отмяна Решение № 83/16.10.2009 година 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. 

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

предложението за отмяна Решение № 83/16.10.2009 година 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 Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за отмяна Решение № 83/16.10.2009 година за откриване на процедура за 
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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 5гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 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 отмяна Решение № 83/16.10.2009 година 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 отсъства 

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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99/16.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна Решение № 83/16.10.2009 г. 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 
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На основание Заповед СА-03-03-20/29.10.2009 г. на областен управител на област 

В. Търново и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 12, ал.1, чл. 19, ал. 2 и чл. 103, ал. 2 от 

Закона за концесиите и чл.50в, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Отменя Решение № 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 

 2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури 

съгласно Закона за концесиите и Закона за физическото възпитание и спорта. 

 

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

Кънчев закри 17-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.50 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 


