
 

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  
 

№ 5  
 

Днес 14 април 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 16 общински съветника от общо 17, като 

отсъства общинския съветник г-н Лазар Костов. От Общинска администрация участие 

взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан 

Кирчев, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа Анета Евтимова – 

директор на дирекция „ХД”, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, 

г-жа Зоя Ангелова - кмет на кметство с.Майско, г-н Стоян Драгостинов – кмет на кметство 

с.Каменари, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Марийка Корчева 

кметски наместник с.Мийковци, 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 16 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 отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на 

структурния дефицит на община Елена през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно участие на община Елена в учредяването на българска 

„Асоциация на общини със селища и територии на защитено културно-историческо 

наследство” на територията на Република България. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане годишен план за приватизация на общинска 

собственост за 2010 г. на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на 

Общински съвет Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Вн.: Кмета на общината 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.7 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за изменение на Решение № 48 от 

23.06.2009 г., допълнено с Решение № 60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена. 

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 16 общински съветника. 

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

гласуване като т.7 в проекта за дневен ред да се добави предложението за изменение на 

Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена: 

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

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 16, “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 отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на 

структурния дефицит на община Елена през 2009 година. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно участие на община Елена в учредяването на българска 

„Асоциация на общини със селища и територии на защитено културно-историческо 

наследство” на територията на Република България. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане годишен план за приватизация на общинска 

собственост за 2010 г. на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на 

Общински съвет Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно изменение на Решение № 48 от 23.06.2009, допълнено с 

Решение № 60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена. 

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 отчет за 

изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Елена през 

2009 година. 

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

отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община 

Елена през 2009 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.04.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит на община Елена през 2009 година, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 2 

„въздържали се”. 

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 отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит на община Елена през 2009 година: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния 

дефицит на община Елена през 2009 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.10, ал.2 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

общини с обективен структурен дефицит през 2009 г., приета с ПМС № 115/15.05.2009 г., 

Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчета за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния 

дефицит на община Елена през 2009 година и обяснителната записка за изпълнение на 

мерките. 

 

Приложение: 1. Отчет на програма за ограничаване на структурния дефицит през 

2009 година на община Елена. 

 2. Обяснителна записка за изпълнените мерки по програмата за ограничаване на 

структурния дефицит през 2009 година. 

 

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 на 

Общинска програма за закрила на детето за 2010 година. 

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

приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година. 

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 12.04.2010 г. от 

17.00 часа предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 

година, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година,  

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2010 година 

 

 

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 участие на 

община Елена в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища и 

територии на защитено културно-историческо наследство” на територията на Република 

България. 

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

участие на община Елена в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища 

и територии на защитено културно-историческо наследство” на територията на Република 

България. 

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 12.04.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за участие на община Елена в учредяването на българска „Асоциация на 

общини със селища и територии на защитено културно-историческо наследство” на 

територията на Република България, като го подкрепя с 5 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 участие на община Елена в учредяването на българска „Асоциация на 

общини със селища и територии на защитено културно-историческо наследство” на 

територията на Република България: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Участие на община Елена в учредяването на българска „Асоциация на 

общини със селища и територии на защитено културно-историческо наследство” на 

територията на Република България 
 

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

администрация, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И :  

 

Дава съгласие община Елена да участва в учредяването на българска „Асоциация 

на общини със селища и територии на защитено културно-историческо наследство”. 

 

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 приемане 

годишен план за приватизация на общинска собственост за 2010 г. на община Елена. 

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

приемане годишен план за приватизация на общинска собственост за 2010 г. на община 

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 13.04.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане годишен план за приватизация на общинска собственост за 

2010 г. на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 годишен план за приватизация на общинска 

собственост за 2010 г. на община Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
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 ”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  № 28/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на общинската собственост за 

2010 година на община Елена 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Приема годишен план за приватизация на общинска собственост за 2010 г. като 

утвърждава: 

І. Списък на обособените части от търговски дружества, подлежащи на 

приватизационна продажба за 2010 г.: 

1. „Покрита колонада – изток” – самостоятелна част от автогара Елена – обособена 

част от „Елена Автотранспорт” ЕООД. 

 

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 утвърждаване 

на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, след което на основание  

чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-жа Снежана Капинчева да 

води заседанието. 

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

утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.04.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия гласува както следва: „за” – няма, „против” – 2, 

„въздържали се” – 3. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Преди да гласуваме окончателното решение, 

нека вземем решение за павилиона, находящ се в имота, който е общинска собственост. 

Мен ме притеснява Решение № 66/29.12.2002 година – има някои неясноти. Остава ли 

отредена ивица за озеленяване и каква част е възстановена собствеността на Йордана 

Тонкова. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Няма никакви неясноти със Заповед е възстановена 

земята на собственичката Йордана Тонкова – УПИ ІІІ и УПИ ІV, които се намират в 

посока към бившата фабрика „Текстил”. Процедурата за продажбата след преотреждане и 

обособяване на новите урегулирани поземлени имоти е забавена вследствие 

реституционни претенции. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

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

кмете, колеги. Аз имам различно становище. Направих си труда да се запозная с 

протоколите от заседанията на Общинският съвет през мандата на 2002 година. Именно 

през този мандат са направени най-големите реституционни и други бели. Предлагам 

Решение № 66/29.12.2002 г. да се отмени. Нека да обособим двата обекта в различни 

решения и имотите да се обявят на търг или конкурс, каквото е законовото основание. 

РПК да излезе на свободния пазар и да си купи земята. Разсъждавам от позицията на 

общински съветник, защитавайки интереса на общината. Лично аз подозирам, че има 

икономически интереси, предлагам да отменим Решение № 66/29.12.2002 г. и да се 

изчистят обстоятелствата. 
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Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Симеон Кънчев – Председател на ОбС – Елена: Ще си позволя да кажа няколко думи в 

качеството си на Председател на Районната потребителна кооперация гр. Елена. Г-н 

Йорданов, как да тръгне да инвестира и благоустроява своите павилиони РПК, след като 

земята не е собственост на Кооперацията. Няма нищо незаконно в направеното 

предложение от кмета на общината. С Решение № 66 от 29.12.2002 година Общински 

съвет – Елена е приел решение за продажба на недвижими имоти, днес се обсъжда 

утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет – Елена. 

Изпълнението на процедурата за продажбата на цитираните имоти, както каза и кмета на 

общината г-н Топалов е забавена във времето вследствие на предявените реституционни 

искове. Ако проблемът е втория павилион собственост на общината – добре РПК ще го 

закупи. Отлагане разглеждането на предложението за утвърждаване на цени по Решение 

№ 66/29.12.2002 г. на Общински съвет – Елена – ще го приема като лична обида. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Ако отменим Решение № 66 от 29.12.2002 г. на 

Общински съвет – Елена, това означава, че отиваме на процедура по обявяване имота на 

търг или конкурс. Община Елена и Районната потребителна кооперация имат много 

съсобственост. Какво незаконно има в това, че Районната потребителна кооперация са 

внесли молба за закупуване на земята под законно притежаваните от тях павилиони. 

Следващата точка от дневния ред е предложение за продажба на имот общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, което е сходно с това. 

Няма нищо незаконно собственик на законно построена сграда да иска да придобие 

собственост и на земята. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Йордан Василев – общински съветник: Ще подкрепя направеното предложение от 

кмета на общината за утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 година на 

Общински съвет – Елена, в интерес на Районната потребителна кооперация. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми колеги аз предлагам да отложим 

разглеждането на предложението за утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 

година на Общински съвет – Елена, за следващо заседание. Мотивът ми е, предложението 

да бъде прецизирано още веднъж. При необходимост да бъдат отделени двата имота в 

отделни решения. 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на: 

г-н Христо Иванов – общински съветник: Аз мисля, че не можем да отменим Решение № 

66/29.12.2002 г., защото в т.1 от същото се уреждат други въпроси. 

Залата напуска Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Г-жа Снежана Капинчева подложи на гласуване направеното предложение Решение 

№ 66/29.12.2002 г. на Общински съвет – Елена да се отмени: 

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11. Не се приема. 

Г-жа Снежана Капинчева подложи на гласуване направеното предложение за 

отлагане разглеждането на предложението за утвърждаване на цени по Решение № 

66/29.12.2002 година на Общински съвет-Елена за следващо заседание на Общински съвет 

Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.04.2010 г. 

 

 8 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 година на Общински 

съвет -Елена 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 

 

Отлага разглеждането на предложението за утвърждаване на цени по Решение 

№ 66/29.12.2002 година на Общински съвет-Елена за следващо заседание на 

Общински съвет - Елена 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-жа Снежана Капинчева даде думата на кмета на общината г-н Сашо Топалов да 

запознае присъстващите с предложението за продажба на имот частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

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

продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя. 

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 13.04.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Г-жа Снежана Капинчева на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 

предложението за продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
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 ”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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 30/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя 
 

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

администрация, чл. 35., ал. 3 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ и § 42 от ПЗР от ЗИД на 

ЗОС, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласието си за продажбата на Даниел Артюр Агопян следния общински 

имот - частна собственост: 

- ½ ид. части от застроен терен – ПИ пл. № 156 в кв. 12 в с.Буйновци, община Елена с 

площ от 1670 кв.м, за който е отреден УПИ ІV „Фурна”, при граници от две страни улица, 

УПИ І – 155, УПИ ІІ – 154, УПИ V – 157 в кв. 12 за сумата 8 000 / осем хиляди / лв. без 

ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за продажба на 

описания имот. 

 

В залата влиза Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

 

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 изменение на 

Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена 

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

изменение на Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 60 от 31.07.2009 г. 

на ОбС-Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 12.04.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за изменение на Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 

60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за изменение на Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 

60 от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31/14.04.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 48 от 23.06.2009 г., допълнено с Решение № 60 

от 31.07.2009 г. на ОбС-Елена  

 

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

администрация, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И :  

 

Изменя Решение № 60 от 31.07.2009 г. на ОбС – Елена, както следва: 

Изречението в абзац втори: „Срокът за предявяване на плащането е до 10.06.2010 

г.” се изменя и става със следния срок: 10.12.2010 година. 

 

 

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

Кънчев закри 5-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 


