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П Р О Т О К О Л  
 

№ 2  
 

Днес 16 февруари 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 15 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: д-р Георги Пеев 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 Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж.Димитрина Иванова – директор 

на дирекция „УТАБ”, 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-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-н Иван 

Димитров - кметски наместник с.Костел, 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 приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 

Вн.: Председател ОбС 

2. Предложение относно приемане отчет за състоянието на общинската собственост 

и за резултатите от нейното управление през 2009 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Годишна програма за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

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

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места”. 

Вн.: Кмета на общината 

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

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни 

услуги на населението и икономиката в селските райони”. 

Вн.: Кмета на общината 

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

проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на 

регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни 
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местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура”  

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно промяна в т.1 на Решения на Общински съвет № 

6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.8 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие за кандидатстване 

на община Елена пред Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 

„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” и като т.9 в проекта за 

дневен ред да се добави предложението за отдаване под наем на лекарски кабинет от 

общински имот актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян. 

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 – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване, като т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване съгласие 

за кандидатстване на община Елена пред Програма за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за отдаване под 

наем на лекарски кабинет от общински имот актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ 

се в с. Марян: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 

Вн.: Председател ОбС 

2. Предложение относно приемане отчет за състоянието на общинската собственост 

и за резултатите от нейното управление през 2009 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Годишна програма за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

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

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места”. 

Вн.: Кмета на общината 

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

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни 

услуги на населението и икономиката в селските райони”. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на 

регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни 

местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура”  

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно промяна в т.1 на Решения на Общински съвет № 

6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена пред 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на 

населението и икономиката в селските райони”. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно отдаване под наем на лекарски кабинет от общински имот 

актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян. 

Вн.: Кмета на общината 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 

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 15.02.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г., 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 приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии 

за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 
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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 приемане 

отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление 

през 2009 г. 

В залата влиза общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова. 

В залата присъстват 16 общински съветници. 

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

приемане отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление през 2009 г. 

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 15.02.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2009 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: За мен предложението за приемане отчет за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2009 

г. е кратко и неподробно. Какъв е статутът на Синдикалния дом, защото питам и никой не 

може да ми отговори? От отдаването на общински имоти какви постъпления има и колко 

задължения? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Акцентирам – правим Отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2009 г. Има 525 Акта за 

общинска, публична и частна собственост. Към 31.12.2009 г. са отдадени под наем 72 

обекта – частна общинска собственост, от които 56 жилищни /42 бр. апартамента, 8 бр. 

къщи: 2 в Елена, 1 в Илаков рът, 3 в Яковци, 1 в Каменари и 1 общежитие в Тодювци/ и 16 

не жилищни/ в т.ч. пенсионерски клуб, административна сграда ул.„Ил. 

Макариополски”32, павилион СОУ и др./5 от помещенията са предоставени на 

регистрирали индивидуална практика за първична медицинска помощ и две помещения на 

ПП. За Синдикалния дом аз лично водих 15-годишни дела, има статут на общинска 

публична собственост. Съгласно Кодекса на труда сме предоставили две помещения на 

първия етаж на КНСБ. На втория етаж офис има Подкрепа, Земеделците, БСП. Благодаря, 

че успяхме да „завоюваме” сградата на Синдикалния дом и дано занапред не бъде 

продадена, защото не остана общинска собственост. На Вашето внимание Ви предоставям 

Справка за несъбраните вземания от наематели и концесионери към 31.12.2009 година. За 

обекти предоставени под наем, от наематели несъбраните вземания са 63 368 лв., от 

концесии 2 783 лв. Имаме да събираме и консумативи от тези наематели – 12 841 лв. за 

ел.енергия, 5 298 лв. вода, общо 153 905 лв. От жилищни наеми приблизително 6 500 лв. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 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 приемане отчет за състоянието на общинската собственост и 

за резултатите от нейното управление през 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” 
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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 ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2009 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление през 2009 година 

 

Председателя на Общинският съвет даде думата за обяснение на отрицателен вот 

на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Гласувах против защото за мен тази 

информация от предложението за приемане отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление през 2009 г. не е достатъчна. 

 

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 приемане 

Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на 

община Елена. 

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

приемане Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 

2010 г. на община Елена, като уточни, че това са намерения и дано да бъдат изпълнени. 

Предложените обекти в т.6 от Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2010 г. на община Елена, са като база, системата е отворена има и много 

други, които могат да се включат към т.6 от същата. Приоритетите за предложените имоти 

е решение на Общинския съвет за продажба, общината е извършила разходи за пазарни 

оценки на имотите, направени са скици т.е. по тези обекти реално е работено. 

Предложените обекти са най-атрактивни и за тях има проявен интерес. На база т.6 от 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 г. 
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на община Елена са заложени 40% собствени приходи за Инвестиционната програма на 

общината за 2010 година. 

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 15.02.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2010 г. на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Във връзка с предните въпроси искам да кажа, 

че нямам лоши намерения и нищо друго предвид освен ако има концесионери, които не си 

плащат да им бъде прекратена концесията и ако е нужно да го запишем по някакъв начин. 

Като питах за статута на Синдикалния дом нямах предвид да го обявяваме за продан, а 

въпросът ми е свързан с това как ще стопанисваме общинската собственост, защото в 

момента коментираме управлението на общинската собственост. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз искам само да допълня някои неща. Качете 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 

година в сайта на общината и я публикувайте във в.Еленска трибуна, за да може 

обществеността да се запознае с нея. Старите задължения са тема говорена от доста време. 

Предлагам в Програмата да включим точка със следния текст: „На тримесечие общинската 

администрация да внася информация в Общинския съвет за събираемостта на приходите 

от управлението на общинската собственост”. Видно е, че нямаме събираемост, а 

увеличение на задълженията. Другото ми предложение е да се публикува в Сайта на 

общината Справката за несъбраните вземания от наематели и концесионери към 

31.12.2009 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Конкретно предложение не чух от Вас г-н Гуцов. 

Направете конкретно предложение за прекратяване на концесиите. Не съм длъжен да се 

отчитам на тримесечие. Всичко ще се качи на сайта на общината. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за допълнение в т.2 Прогноза за очакваните приходи от управлението на 

имоти – общинска собственост да се добави текста: „На тримесечие общинската 

администрация да внася информация в Общинския съвет за събираемостта на приходите 

от управлението на общинската собственост”: 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи направеното 

предложение за публикуване в сайта на община Елена Справката за несъбраните вземания 

от наематели и концесионери към 31.12.2009 година да бъде записано, като самостоятелно 

решение и да бъде гласувано поименно: 

“ЗА” – 16 “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 приемане Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2010 г. на община Елена: 

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 ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ПРОТИВ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2010 г. на Община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Елена 

Р Е Ш И :  

 
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2010 година. 

 

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

гласуване предложението за публикуване в сайта на община Елена Справка за 

несъбраните вземания от наематели и концесионери към 31.12.2009 година: 

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 
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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  № 12/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Публикуване в сайта на община Елена Справка за несъбраните 

вземания от наематели и концесионери към 31.12.2009 година 
 

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

администрация, Общински съвет Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Общински съвет-Елена възлага на кмета на общината да публикува в сайта на 

община Елена Справка за несъбраните вземания от наематели и концесионери към 

31.12.2009 година 

 

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 за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 

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

даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 

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 15.02.2010 г. 

от 16.30 часа предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места”, 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 гласуване 

предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие 

на населените места”: 

“ЗА” – 16, ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” 
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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 проект за 

рехабилитация на парк „Калето”, реконструкция и ремонт на бивше училище „Иларион 

Макариополски” и старо училище в с.Беброво, с предназначение съответно за етнографски 

и исторически музеи. 

2. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на приоритет 1 „Повишаване 

конкурентноспособността на местната икономика, мерки 1.2.2 „Дейности свързани с 

подобряване на обществените места за почивка” и 1.2.16 „Реконструкция и 

обновяване/ремонт на обществени сгради с историческо, културно и религиозно значение 

и подобряване на околните пространства, включително вертикална планировка” от 

Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на процедурата според Наредба №24/29.07.2008 г. за кандидатстване по 

мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, да подготви и внесе 

кандидатския проект пред ПРСР на МЗХ, както и да подпише декларацията, че 

предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за 

период от 5 години след приключване на проекта. 

 

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 даване 

съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в 

селските райони”. 

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

даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в 

селските райони”. 

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 15.02.2010 г. 

от 16.30 часа предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни 

услуги на населението и икономиката в селските райони”, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

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 проект по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на 

населението и икономиката в селските райони”: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14/16.02.2010 г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги 

на населението и икономиката в селските райони” 
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 за кандидатстване на Община Елена с 

проект за възстановяване сградата на бившето начално училище и изграждане на спортен 

център. 

2. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на Приоритет 1 „Повишаване 

на конкурентността на местната икономика” мярка 1.2.11 „Възстановяване сградата на 

бившето начално училище за културно-исторически и информационен център и градска 

художествена галерия” и мярка 1.2.10 „Развитие на базата за отдих и спортуване” от 

общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на процедурата според Наредба №25/29.07.2008 г. за кандидатстване по 

мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, да 

подготви и внесе кандидатския проект пред ПРСР на МЗХ, както и да подпише 

декларацията, че предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде 

променяно за период от 5 години след приключване на проекта.  

 

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 даване 

съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма 

„Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, 

сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура”. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма 

„Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, 

сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура”. 

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 15.02.2010 г. 

от 16.30 часа предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на 

регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни 

местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура”, като го подкрепя с 4 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 даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални 

и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни 

инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 

образователна инфраструктура”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на 

регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинска образователна инфраструктура” 

 

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 проект за 

подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Ив. Момчилов” и НУ „Ил. 

Макариополски” гр. Елена по Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура” на ОПРР на МРРБ. 

2. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на Приоритет 2 „Създаване на 

благоприятна среда, възможности за духовно развитие и подобряване качеството на 

живота на гражданите на община Елена, мярка 2.1.4 „Подобряване жизнената среда в 

училищата” от Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на процедурата според Насоките за кандидатстване на Операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции”, да подготви и внесе кандидатския проект пред 

ОПРР на МРРБ, както и да подпише декларацията, че предназначението на обектите на 

интервенция по проекта няма да бъде променяна за период от 5 години след приключване 

на проекта. 

 

ПО СЕДМА 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 т.1 

на Решения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г. 

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

промяна в т.1 на Решения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 

8/26.01.2010 г., като благодари за добронамерения сигнал от Районна прокуратура 

гр.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 15.02.2010 г. от 17.00 часа 
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предложението за промяна в т.1 на Решения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 

7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за промяна в т.1 на Решения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 

7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г. да стане поотделно за всяко едно решение: 

“ЗА” – 16, “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 промяна в т.1 на Решение №6/26.01.2010 г. на Общински 

съвет – Елена, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти 

– публична 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  № 16/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в т.1 на Решение №6/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, 

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. Променя т.1 на Решение №6/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, а именно: 

вместо „за безвъзмездно ползване” да стане „за безвъзмездно управление”. 

 

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 
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гласуване предложението за промяна в т.1 на Решение №7/26.01.2010 г. на Общински 

съвет – Елена, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти 

– публична 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  № 17/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в т.1 на Решение №7/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, 

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. Променя т.1 на Решение №7/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, а именно: 

вместо „за безвъзмездно ползване” да стане „за безвъзмездно управление”. 

 

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 т.1 на Решение №8/26.01.2010 г. на Общински 

съвет – Елена, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти 

– публична 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” 
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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  № 18/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в т.1 на Решение №8/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, 

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. Променя т.1 на Решение №8/26.01.2010 г. на Общински съвет – Елена, а именно: 

вместо „за безвъзмездно ползване” да стане „за безвъзмездно управление”. 

 

ПО ОСМА 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 за кандидатстване на община Елена пред Програма за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в 

селските райони”. 

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

даване съгласие за кандидатстване на община Елена пред Програма за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката 

в селските райони”. 

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 15.02.2010 г. 

от 16.30 часа предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена пред 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на 

населението и икономиката в селските райони”, 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 гласуване 

предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена пред Програма за 
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развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и 

икономиката в селските райони”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена пред Програма за 

развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги на 

населението и икономиката в селските райони” 

 

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

администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

I. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена пред Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013 година, мярка „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” с проект за: 

1. Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински 

пътища - община Елена: 

1.1. Път VTR-1074 /II-53 Елена – Беброво/ Марян – Костел – Зеленик – участък от 

км 0+000 до км 1+698,72 – с. Марян – с. Чакали; 

1.2. VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали/ VTR 1074/ - участък от км 0+000 до км 

1+756,70 – с. Чакали – с. Палици; 

1.3. Път VTR-1074 /II-53 Елена – Беброво/ Марян – Костел – Зеленик – участък от 

км 1+698,72 до км 6+394,23 – с. Чакали – с. Костел; 

1.4. Път VTR-3113 /VTR-1079, Лазарци – Мийковци/ Високовци – Игнатовци.  

2. Строителство /реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителни / системи и 

съоръжения - община Елена: 

2.1. Водоснабдяване – Петковци – Попрусевци; 

2.2. Водоснабдяване Група “Долни Марян”. 

 

II. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на Приоритет 3 

„Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура”, Мерки 3.1. 

Доизграждане, модернизиране и поддържане на уличната и пътната мрежа в съответствие 

с европейските стандарти и 3.2. Доизграждане, реконструкция и модернизация на 

водопреносната мрежа от Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-

2013 година. 

 

III. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на процедурата съгласно НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” – да подготви и внесе кандидатски проект 

пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година на МЗХ, както и да 

подпише декларация, че предназначението на обектите – предмет на интервенция по 

проекта – няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на проекта.  

 

ПО ДЕВЕТА 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 отдаване под 
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наем на лекарски кабинет от общински имот актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ 

се в с. Марян. 

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

отдаване под наем на лекарски кабинет от общински имот актуван с АОС № 

197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян. 

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 15.02.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за отдаване под наем на лекарски кабинет от общински имот актуван с 

АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 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 отдаване под наем на лекарски кабинет от общински имот 

актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян: 

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  № 20/16.02.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на лекарски кабинет от общински имот актуван с 

АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян 
 

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

администрация, съгласно чл.14, ал.6 от ЗОС, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Дава съгласие да бъде сключен договор за наем с д-р Нина Титева. Месечната 

наемна цена, изчислена по методика за определяне на начални цени за договаряне при 
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отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 11/14.02.2002 година на 

Общински съвет – Елена е в размер на 10,92 лв. без ДДС. 

Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор за наем. 

 

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

Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 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 


