
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

№ 1   
 

Днес 26 януари 2010 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: г-жа Снежана Капинчева, г-жа Димка Стоянова и г-ца 

Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – 

директор на дирекция ХД, г-жа Евдокия Уколова – старши експерт „Търговия и туризъм”, 

г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, г-н Стоян Пенков – кмет на 

кметство с.Константин, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, 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 14 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 промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за социално 

подпомагане по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и 

променен с Решение № 38/27.06.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно регистриране в Съвета за електронни медии по реда на 

ЗРТ радиопрограма – общинско радио. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител 

на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер 

– гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов 

Елена”ЕООД гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска 

собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части 

от имоти – публична общинска собственост. 

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 14 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14, “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 промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за социално 

подпомагане по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и 

променен с Решение № 38/27.06.2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно регистриране в Съвета за електронни медии по реда на 

ЗРТ радиопрограма – общинско радио. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител 

на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”ЕООД гр.Елена, да работи като ординатор акушер 

– гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов 

Елена”ЕООД гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска 

собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части 

от имоти – публична общинска собственост. 

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 промяна в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена, като помоли проекта за решение да придобие следната 

техническа редакция: 1. Приема промени в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, както следва:  

1.1. чл. 42, ал.1, т.1 се отменят.  

1.2 В чл. 42, ал. 2 точките от 17 до 19.5а включително се отменят. 

1.3 Алинея 2 става ал. 1 със следния текст: „За издаване на разрешения по раздел ІІ 

се събира такса в размер на 20 лв. без ДДС 

1.4 В чл. 42, ал. 3 и 4 се отменят.  

1.5. Отменя чл. 43. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление” 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.01.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 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 промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА 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 отсъства 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на § 95 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗАДС, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги, както следва: 

1.1. чл. 42, ал.1, т.1 се отменят.  

1.2 В чл. 42, ал. 2 точките от 17 до 19.5а включително се отменят. 

1.3 Алинея 2 става ал.1 със следния текст: „За издаване на разрешения по раздел ІІ 

се събира такса в размер на 20 лв. без ДДС 

1.4 В чл. 42, ал. 3 и 4 се отменят.  

1.5. Отменя чл. 43. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 

актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл.3 5 от Закона 

за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 

38/27.06.2007 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл. 35 от Закона 

за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 

38/27.06.2007 г. 

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 25.01.2010 г. от 

16.30 часа предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за социално 

подпомагане по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и 

променен с Решение № 38/27.06.2007 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Лазар Костов – заместник председател на ОбС – Елена: В състава на предния 

Обществен съвет за социално подпомагане бяха включени кметовете на с.Константин и 

с.Майско. В тази връзка предлагам да бъда заменен като член на Обществения съвет за 

социално подпомагане с кмета на с.Константин г-н Стоян Пенков. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане 

по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и променен с 

Решение № 38/27.06.2007 г. с направеното предложение за промяна в състава на 

Обществения съвет за социално подпомагане – г-н Лазар Костов да бъде заменен с г-н 

Стоян Пенков кмет на кметство с.Константин: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане 

по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 

38/27.06.2007 г.: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане 

по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, създаден с Решение №64/11.08.2004 г. и променен с 

Решение № 38/27.06.2007 г. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Общински съвет – Елена актуализира състава на Обществения съвет за социално 

подпомагане в община Елена по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 

64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 38/27.06.2007 г., както следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирчев – зам. кмет на община Елена 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Анета Евтимова–директор на дирекция „Хуманитарни дейности” 

2. Светлана Христова – ст. експерт „СПВРЕ” 

3. Стоян Пенков – кмет на кметство с.Константин 

4. д-р Георги Пеев – общински съветник  

5. Стефка Костадинова – общински съветник  

6. Росинка Георгиева - общински съветник  

7. Зехра Халилова – директор на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Елена 

8. Миглена Узунова – председател на дружество към Съюза на инвалидите в 

България – гр. Елена 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за регистриране 

в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ радиопрограма – общинско радио. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ радиопрограма – общинско 

радио. 

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 25.01.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ 

радиопрограма – общинско радио, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ 

радиопрограма – общинско радио: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ 

радиопрограма – общинско радио 

 

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

администрация и чл.3, ал.1 от ЗРТ, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за регистриране в Съвета за електронни медии по реда на 

ЗРТ радиопрограма – общинско радио. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Елена да предприеме необходимите 

действия и мерки за регистриране на радиопрограма – общинско радио, като подаде 

заявление в Съвета за електронни медии и уведомление в Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-

Елена”ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение по 

акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена” ЕООД гр.Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение 

по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена” ЕООД гр. Елена. Г-н 

Топалов информира общинските съветници за получена покана за работна среща 

организирана от Областна администрация Велико Търново съвместно с народните 

представители от ПП ГЕРБ по проблеми свързани с предстоящата реформа в сферата на 

здравеопазването и по-конкретно с трансформирането на лечебните заведения от 

болничната помощ за днес 26 януари 2010 година от 11.30 часа, която е била отложена в 

последния момент. Според г-н Топалов действията в здравеопазването са нелогични и 

необосновани. За съжаление община Елена е пряко засегната от реформата в 

здравеопазването. Говори се за трансформиране, преструктуриране, а единственото което 

се прави е умишлено, тенденциозно закриване на болницата в Елена. Еленската болница е 

сключила договор с Районната здравно осигурителна каса за 20 клинични пътеки, но 

финансирането по тях ще бъде недостатъчно и болницата ще срещне сериозно 

затруднение. Г-н Топалов цитира думите на Министъра на здравеопазването, че болниците 

в Полски Тръмбеш и Елена увреждат здравето на хората.  

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 25.01.2010 г. от 

16.30 часа предложението за даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на 

МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Е лена, да работи като ординатор акушер-

гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология 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 14 общински съветника. 

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

предложението за даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-

р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер-гинеколог в 

Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена” ЕООД гр. 

Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4/26.01.2010 г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов - управител на МБАЛ „Д-

р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер-

гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, считано от 01.01.2010 г. 

 

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

администрация, чл. 66 от Закона за лечебните заведения и чл. 18, ал.1 от Наредба за реда 

за упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 

дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие д-р Йордан Василев Жезанов - управител на МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение 

по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, 

считано от 01.01.2010 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината да подпише анекс към договора за управление, 

където да бъдат уредени правата и задълженията на д-р Йордан Василев Жезанов, във 

връзка с допълнителната дейност. 

 

ПО ПЕТА 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 продажба на 

предаваема част от имот – общинска собственост 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

продажба на предаваема 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 25.01.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за продажба на предаваема част от имот – общинска собственост, като го 

подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 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 продажба на предаваема част от имот – общинска 

собственост: 

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” 
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14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на предаваема част от имот – общинска собственост 

 

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, ал.2 от НРПУРОИ на 

Общински съвет – Елена, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие за продажба на Ваня Пандова Дурева с ЕГН 8503310450, 

предаваема част - частна общинска собственост, а именно: 

- Предаваемо общинско място, актувано с АОС 525/30.09.09 г., с площ от 178 /сто 

седемдесет и осем/ кв.м. към УПИ ІV – 76, кв. 11 по плана на с. Тодювци, одобрен със 

заповед – ул. рег. № 5290/31.10.1956 г. и дв. рег. .№ РД.02.05 – 124/02.04.2009 г.на Кмета 

на община Елена при граници: планосн. № 76, от две страни улица.УПИІ, кв.11 дом за 

стари хора. 

Цената на имота, съгласно бизнес оценката на „Елатив - Техноинвест” ООД е 1 370 

/ хиляда триста и седемдесет / лв. без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за покупко – 

продажба. 

 

ПО ШЕСТА 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 предоставяне 

на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – публична общинска собственост. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – публична 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 25.01.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост, като с 2 гласа „против”и 1 „въздържал се”, Комисията не 

подкрепя направеното предложение. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Само за информация искам да 

попитам как е уреден въпроса с отдаването на имоти за ползване на тези институции в 

другите общини? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Във всяка община различно стоят нещата. В някои 

от общините тези институции си придобиха собствеността. Ние държим да има 
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представителства в малките общини на тези институции. Те си плащат консумативите. 

Хубаво е да ги запазим, но нека и те да бъдат коректни и лоялни във взаимоотношенията 

си към общината. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи гласуването на 

предложението за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост да стане поотделно за всеки един имот – публична 

общинска собственост: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “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 предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от 

имоти – публична общинска собственост на Районно управление “Социално осигуряване” 

гр. В. Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА Отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост 

 

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

администрация и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет –

Елена, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една години следните части от 

имот – публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001г., в административна 

сграда, находяща се на ул. “Ил. Макариополски” №24, гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на 

града, при граници: от всички страни улици, а именно: 
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- На Районно управление “Социално осигуряване” – гр. В. Търново – едно 

помещение на първи етаж /№110/, с площ от 16,53 кв.м. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за безвъзмездно ползване. 

 

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 предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от 

имоти – публична общинска собственост на Областна дирекция “Земеделие” – гр.В. 

Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.  

 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена НЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ 

 

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 предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от 

имоти – публична общинска собственост на Районна здравно осигурителна каса - гр. В. 

Търново 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА Отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
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16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.  

 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена НЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ 

 

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 предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от 

имоти – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане при МТСП, 

гр. София, за нуждите на Дирекция “Социално подпомагане” – община Елена 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 ”ПРОТИВ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  

 

След проведеното гласуване Общински съвет – Елена НЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация помоли г-н Лазар Костов 

да не участва при вземане на решението, след което на основание чл. 27, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 

предложението за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост на Дирекция “Бюро по труда” - гр. В. Търново, за 

нуждите на дирекцията на територията на Община Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ Не участва в гласуването 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

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” 
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11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост 

 

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

администрация и чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.14, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет –Елена, 

Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една година следните части от 

имот – публична общинска собственост по АОС 166/02.04.1998 г. в сграда, находяща се на 

ул. Ил. Макариополски” № 32, построена в УПИ ІІІ, кв. 32 по плана на града, при граници 

за целия имот: от две страни улица, хотел и река; 

- На Дирекция “Бюро по труда” - гр. В. Търново, за нуждите на дирекцията на 

територията на Община Елена – 5 стаи от втори етаж с обща ползваема площ от 90 кв. м. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за безвъзмездно 

 ползване. 

 

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 предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от 

имоти – публична общинска собственост на Регионална инспекция за опазване и контрол 

на общественото здраве - В. Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА ” 

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 отсъства 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
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16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8/26.01.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост 

 

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

администрация и чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.14, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет –Елена, 

Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от една година следната част от 

имот – частна общинска собственост по АОС №3/20.07.1993г. в сграда, находяща се на ул. 

“Ив. Кирилов” №3, гр. Елена, а именно: 

- На Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - В. 

Търново – четири помещения с обща ползваема площ от 50 кв. м. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за безвъзмездно ползване. 

 

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

Кънчев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.00 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 


