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П Р О Т О К О Л  
 

№ 4  
 

Днес 18 март 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 г-н Лазар Костов и г-н Милко Моллов. От Общинска 

администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на 

общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Евдокия Уколова – старши експерт „Търговия и 

туризъм”, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, г-н Николай Колев 

кмет на кметство с.Беброво, г-н Стоян Драгостинов – кмет на кметство с.Каменари, г-н 

Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Сийка Николова – кметски 

наместник с.Марян, 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 създаване на МИГ като публично частно партньорство, 

съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 година. 

Вн. Кмета на общината 

2. Предложение относно отмяна Решение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на 

Общински съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот 

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

Вн. Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 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 създаване на МИГ като публично частно партньорство, 

съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 година. 

Вн. Кмета на общината 
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2. Предложение относно отмяна Решение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на 

Общински съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот 

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 даде думата на кмета на 

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

МИГ като публично частно партньорство, съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 

година. 

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

създаване на МИГ като публично частно партньорство, съгласно Наредба № 23 от 18 

декември 2009 година, като внесе следните промени в проекта за Устав на Сдружение 

„Местна инициативна група – Еленско-Златаришки Балкан”, предложени от адвокат Надя 

Недялкова, с цел внасяне по-голяма точност от юридическа гледна точка и съобразяване 

със задължителните изисквания на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

относно учредяване и регистриране на Юридическо лице с нестопанска цел в обществена 

полза: 

1. Навсякъде в устава вместо общини Елена и Златарица да се изпишат Община 

Елена и Община Златарица. 

2. В раздел ІІІ. Цели предмет, Основни стъпки и средства, 

На стр.4 към "Предмет" да се добави думата "на дейност". 

3. В раздел ІV Членство, Документи  

 към чл.14 да се добави нова т.7 със следния текст: 

„Кандидатите Юридически лица прилагат към молбата за членство препис от 

документ за регистрация или ЕИК и решение на управителния си орган за членство в 

сдружението” 

4. В раздел V общо събрание, общи положения 

В чл.23 да се добави ал.3 с текст: Юридическите лица участват в Общото събрание 

чрез лицата, които ги представляват. 

Ал.3 става ал.4. 

- В текста на чл.24 след думата "Сдружението" се добавят думите "могат да" 

След "Правомощия" се добавя "на Общото събрание". 

5. В раздел VІ Управителен съвет, общи положения 

В чл.32 се добавя нова ал.2"Управителния съвет избира от своя състав Председател, 

като с решението си определя неговите функции". Ал.2 става ал.3, а ал.3 става ал.4. 

6. Радел VІІ Годишно приключване 

На стр.30 

чл.75, ал.1 става ал.2 на чл.74 

чл.75, ал.2 става ал.3 на чл.74 

В чл.74 се добавя нова ал.4 със съдържание "Годишният счетоводен отчет и 

годишният отчетен доклад за общественополезната дейност се представят в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието."  

чл.75 става с ново съдържание: 

"Счетоводната отчетност и дейността на дружеството подлежат на независим 

финансов одит при условията на чл.38, ал.2 и сл. От Закона за счетоводството." 

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 17.03.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за създаване на МИГ като публично частно партньорство, съгласно 

Наредба № 23 от 18 декември 2009 година, като предлага в Проекта за Устав на 
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Сдружение “Местна инициативна група – Еленско-Златаришки Балкан” чл.58 да придобие 

следната редакция: „Размерът на членския внос, встъпителните и допълнителните вноски 

от членовете на сдружението, както и начинът на тяхното изплащане се определя с 

решение на Общото събрание. Първоначалният размер на членския внос за двете общини 

учредители да е по 1 000 лв., за юридически лица – 100 лв., за физически лица 50 лв. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 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 промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: чл.58 да придобие следната редакция: „Размерът на 

членския внос, встъпителните и допълнителните вноски от членовете на сдружението, 

както и начинът на тяхното изплащане се определя с решение на Общото събрание. 

Първоначалният размер на членския внос за двете общини учредители да е по 1 000 лв., за 

юридически лица – 100 лв., за физически лица 50 лв.”: 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: Навсякъде в Устава вместо общини Елена и Златарица да се 

изпишат Община Елена и Община Златарица. 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: В раздел ІІІ. Цели предмет, Основни стъпки и средства,  

На стр.4 към "Предмет" да се добави думата "на дейност": 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: В раздел ІV Членство, Документи  

 към чл.14 да се добави нова т.7 със следния текст: „Кандидатите Юридически лица 

прилагат към молбата за членство препис от документ за регистрация или ЕИК и решение 

на управителния си орган за членство в сдружението”: 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: В раздел V общо събрание, общи положения  

В чл.23 да се добави ал.3 с текст: „Юридическите лица участват в Общото събрание чрез 

лицата, които ги представляват”. 

Ал.3 става ал.4. 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: В текста на чл.24 след думата "Сдружението" се добавят 

думите „могат да”: 

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

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

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: След „Правомощия” се добавя „на Общото събрание”: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: 5.В раздел VІ Управителен съвет, Общи положения 

 В чл.32 се добавя нова ал.2 "Управителния съвет избира от своя състав 

Председател, като с решението си определя неговите функции". Ал.2 става ал.3, а ал.3 

става ал.4: 

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

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

предложението за промяна в Проекта за Устав на Сдружение “Местна инициативна група 

Еленско-Златаришки Балкан”: Радел VІІ Годишно приключване 

На стр.30 

чл.75, ал.1 става ал.2 на чл.74 

чл.75, ал.2 става ал.3 на чл.74 

В чл.74 се добавя нова ал.4 със съдържание "Годишният счетоводен отчет и 

годишният отчетен доклад за общественополезната дейност се представят в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието." 

чл.75 става с ново съдържание: "Счетоводната отчетност и дейността на 

дружеството подлежат на независим финансов одит при условията на чл.38, ал.2 и сл. От 

Закона за счетоводството.": 

“ЗА” – 15, “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 създаване на МИГ като публично частно партньорство, 

съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 година: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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 ”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  № 23/18.03.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Създаване на МИГ като публично частно партньорство, съгласно 

Наредба № 23 от 18 декември 2009 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 и т.5 от НАРЕДБА №23 от 18 декември 2009 г. 

на МЗХ, , Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Община Елена става съучредител в МИГ „Еленско-Златаришки Балкан” – сдружение с 

нестопанска цел, определено да осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и съгласно изискванията в Раздел II на НАРЕДБА № 23 

от 18 декември 2009 г. на МЗХ; 

2. Приема целите и задачите на МИГ „Еленско-Златаришки Балкан” и се ангажира с 

изпълнението на Стратегията за местно развитие. 

3. Приема учредителните документи – проект на учредителен протокол и проект за устав 

на МИГ „Еленско-Златаришки Балкан”, като неразделна част от настоящото решение. 

4. Приема да бъде избрана в състава на управителния съвет на МИГ „Еленско-Златаришки 

Балкан” чл. 30 ЗЮЛНЦ и изискванията на НАРЕДБА №23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ; 

5. Определя за свой представител на Учредителното събрание на МИГ „Еленско-

Златаришки Балкан”, Сашо Петков Топалов – кмет на община Елена. 

6. Определя, че същият ще я представлява в работата на УС и ОС на МИГ „Еленско-

Златаришки Балкан”  

7. Възлага му да подпише учредителния протокол и учредителните документи на МИГ 

„Еленско-Златаришки Балкан”, и всички други необходими документи. 

8. Номинира Йордан Кирчев, Анета Евтимова, Ивона Кънчева – Савова, Ваня Сиракова, 

Анастасия Тонева – Пеева, Валентин Гуцов и Милко Молов като физически лица в качеството 

им на представители на публичната власт, които да представляват публичния сектор в ОС, 

както и Калин Кършев, Евдокия Уколова и Калоян Златев като запасна номинация.  

9. Номинира Симеон Стоянов Кънчев като друго лице, което да попълни общинската 

квота в УС и Йордан Кирчев Василев като запасна номинация. 

 

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 отмяна 

Решение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на Общински съвет Елена за отдаване под 

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

с.Марян. 

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

отмяна Решение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на Общински съвет Елена за 

отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот с АОС № 197/06.10.1999 г. 

находящ се в с.Марян. 

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 17.03.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за отмяна Решение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на Общински 

съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот с АОС № 

197/06.10.1999 г. находящ се в с.Марян, като го подкрепя с 4 гласа „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 № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на 

Общински съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот 

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



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 18.03.2010 г. 
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1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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 ”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  № 24/18.03.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна Решение № 20, по Протокол № 2 от 16.02.2010 година на 

Общински съвет – Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от 

общински имот 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, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредбата за 

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

съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Отменя Решение № 20, по Протокол №2 от 16.02.2010 година на Общински съвет 

– Елена. 

 

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

Кънчев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.15 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


