
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

  

П Р О Т О К О Л  
 

№ 9  
 

Днес 25 юни 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 г-ца Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция 

„ХД”, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-н Калоян Златев –

гл.специалист „Гори и земеделие”, г-н Петко Петков – ст.експерт „Стопанска дейности, 

транспорт и услуги”, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Илаков рът, г-жа Сийка 

Николова – кметски наместник с.Марян 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. 

Председателя на Общинския 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 възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените 

училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище 

”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно статут на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски” гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложения относно даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне 

финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – 

гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за 

недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси 

и струпване на голям обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, 

административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на част от 

имот публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна 

общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 

стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 

огрев през 2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

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

изказвания по внесения проект за дневен ред на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Предлагам като т.11 в проекта за дневен ред да 

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

Общински съвет – Елена, което бе отложено за разглеждане, на заседание на Общинския 

съвет проведено на 14.04.2010 година, за следващо заседание на Общинския съвет. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

т.11 в проекта за дневен ред да се добави предложението за утвърждаване на цени по 

Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 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 възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените 

училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище 

”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно статут на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски” гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
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4. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложения относно даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне 

финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – 

гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за 

недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси 

и струпване на голям обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, 

административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на част от 

имот публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна 

общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 

стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 

огрев през 2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

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

Общински съвет – Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на 

община Елена от републиканска, областна и общинска транспортни схеми. 

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

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми, като предлагат в т.ІІ за член на комисията за провеждане на конкурса 
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и оценка на постъпилите предложения да бъде записан общинския съветник г-н Йордан 

Иванов Димитров. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение 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 допълнение в т.ІІ за член на комисията за провеждане на конкурса и 

оценка на постъпилите предложения да бъде записан общинския съветник г-н Йордан 

Иванов Димитров: 

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

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

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми  

 

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

администрация и във връзка с чл.17, алинеи 1, 2, 3 и 5 от Наредба № 2 на Министерство на 

транспорта и съобщенията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

І. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ 

ПО УТВЪРДЕНИ ЛИНИИ И РАЗПИСАНИЯ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 5 ПАКЕТА И 3 ОБОСОБЕНИ ЛИНИИ 

 

ПАКЕТ № 1 

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 

Елена – Велико Търново и обратно с начален час на тръгване 6,30 , 9,10 и 17,15 часа 

и съответно час на връщане 8,00 , 13,00 и 18,30 часа. Периодичност- ежедневно . 

2. Междуселищни линии от общинска транспортна схема 

Елена- Велковци- Лазарци- Хъневци- Илаков рът- Буйновци- Мийковци и обратно 

с периодичност сряда, петък и неделя. Начален час на тръгване от гр Елена: 

- сряда – 6,20 и 14,15 и съответно час на връщане 6,45 и 14,35; 

- петък - 7,45 , 14,15 и 17,15 и съответно връщане 8,40 , 15,10 и 18,10; 

- неделя- 15,20 и съответно връщане 16,00. 

Елена- Велковци- Лазарци- Хъневци- Илаков рът- Руховци- Елена с периодичност 

ежедневно от понеделник до петък. Начален час на тръгване от гр. Елена 6,20 и 14,15 и 

съответно връщане 6,50 и 14,45 часа. 

ПАКЕТ ІІ 
1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 
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Елена- Велико Търново и обратно с начален час на тръгване от Елена 8,10 и 14,00 и 

съответно връщане 12,15 и 17,15 часа. 

2. Междуселищни линии от общинската транспортна схема 

Елена- Тодювци- Дрента и обратно с периодичност петък и неделя. Начален час на 

тръгване от Елена :7,00 и 18,45 в петък и съответно връщане 8,00 и 19,45 часа ; 14,30 в 

неделя и връщане съответно 15,30 часа.  

ПАКЕТ ІІІ  

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 

Елена- Велико Търново и обратно с начален час на тръгване от Елена 8,40 и 

съответно връщане в 15,00 часа. 

Елена- Беброво- Дебели рът- Златарица и обратно с периодичност понеделник и 

петък. Начален час на тръгване от Елена: 

- понеделник- 6,00 и съответно връщане 9,00 часа; 

- петък- 14,30 и съответно връщане 17,30 часа. 

ПАКЕТ ІV  

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 

Елена- Горна Оряховица и обратно с начален час на тръгване от Елена 7,00 и 14,30 

и съответно връщане 11,30 и 17,30 часа. 

2. Междуселищни линии от общинска транспортна схема 

Елена- Блъсковци- Средни колиби и обратно с периодичност сряда, петък и неделя. 

Начален час на тръгване от Елена: 

- сряда и петък- 7,30 и 14,30 и съответно връщане 8,20 и 15,20 часа; 

- неделя- 16,10 и съответно връщане 16,55 часа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В петък автобусът ходи до с. Бадевци. 

Елена- Каменари- Бойковци и обратно с периодичност от понеделник до петък. 

Начален час на тръгване от Елена: 

- от понеделник до петък включително – 5,30 и 17,15 и съответно връщане 6,15 и 

18,00 часа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В петък автобусът отива до Бойковци. 

- в сряда- 11,00 и съответно връщане 11,55 часа ; 

- в неделя- 14,20 и съответно връщане 15,15 часа .  

ПАКЕТ № V  

1. Междуселищни линии от републиканска транспортна схема 

Елена- Стара река и обратно. Периодичност петък и неделя с час на тръгване от 

Елена 14,20 и съответно връщане 16,00 часа.  

2. Междуселищни линии от общинска транспортна схема 

Елена- Майско и обратно с периодичност ежедневно от понеделник до петък. 

Начален час на тръгване от Елена 7,00 , 14,20 и 17,30 и съответно връщане 8,00 , 15,30 и 

6,00 на другия ден сутринта. 

Елена- Майско и обратно с периодичност ежедневно. Начален час на тръгване от 

Елена: 

- от понеделник до петък включително- 12,00 и 16,20 и съответно връщане 13,00 и 

17,05 часа; 

- събота и неделя- 8,30 и 14,20 и съответно връщане 9,30 и 15,30 часа.  

 

ОБОСОБЕНИ ЛИНИИ  

1. Основни градски линии- по утвърдени разписания 

2. Линии от републиканска транспортна схема 

Елена- София и обратно с периодичност ежедневно. Начален час на тръгване от 

Елена 6,00 и съответно час на връщане 16,30 часа. 
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Елена- Сливен и обратно с периодичност петък и неделя Начален час на тръгване 

от Елена 9,00 и съответно час на връщане 15,00 часа.  

ІІ.ОПРЕДЕЛЯ СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКТО СЛЕДВА:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирчев Василев- зам. кмет на община Елена 

ЧЛЕНОВЕ: 

- Надя Колева Недялкова- юристконсулт на община Елена 

- Елка Кирилова Николова- директор на дирекция ФБУС 

- Лазар Николов Костов- зам. председател на Общински съвет Елена 

- Петко Николов Петков- ст. експерт СДТУ в общината 

- представител на РД „Автомобилна администрация” В. Търново 

- представител на ТД на НАП В. Търново 

- представител на РПУ Елена- сектор пътна полиция 

- Йордан Иванов Димитров - общински съветник  

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

- Димка Тодорова Петрова- главен счетоводител на общината/за председател/ 

- Силвия Йорданова Мирянова- старши счетоводител /за член/ 

ІІІ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19 АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 /15.03. 2002 г. НА МТС 

УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ: 

1. Място и регистрация 

1.1. Седалище и данъчна регистрация в община Елена- 20 точки 

1.2. Седалище и данъчна регистрация извън община Елена- 15 точки. 

2. Екологичност на превозните средства  
2.1. Оборудвани с екодвигатели- 10 точки 

2.2. Оборудвани с катализатор или газова уредба- 5 точки 

2.3. Останалите, които отговарят на екологичните норми- 2 точки 3.Възрастов 

състав на автобусите/ удостоверява се с оригиналното свидетелство за регистрация 

на МПС или нотариално заверено копие/ 

3.1. До 5 години- 20 точки 

3.2. От 5 до 10 години- 15 точки 

3.3. Над 10 години- 5 точки 

4. Оборудване на автобусите за превоз на трудно подвижни лица 

4.1. Оборудвани – 5 точки  

4.2. Необорудвани- 0 точки 

5. Собственост на автобусите, с които кандидатства превозвача 

5.1. Собствени или на финансов лизинг- 15 точки 

5.2. Наети по договор за наем над 3 години- 5 точки 

6. Досегашно участие в изпълнението на маршрутни разписания по договор с 

общината през последните 5 години 

6.1. Обслужвали разписания от общинска, областна и републиканска транспортни 

схеми без налагани санкции от община Елена- 30 точки 

6.2. Обслужвали разписания от общинска и/или областна транспортни схеми без 

налагани санкции от община Елена- 10 точки 

6.3. Обслужвали разписания само от републиканска транспортна схема без санкции 

от община Елена- 5 точки 

6.4. Необслужвали или обслужвали със санкции от общината- 0 точки 

7. Допълнителни услуги на пътниците- доказва се с декларация 

7.1. Оборудвани с климатик/или хладилник, аудиовизуална техника и др.- 5 т. 

7.2. Необорудвани- 0 точки 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването не се отнася за автобуси, извършващи превози по 

градските линии. 

8. Предлагана цена с включен ДДС/за градските линии цена на билет, а за 

останалите цена на пътникокилометър с приложена калкулация за образуване на 

разценката/ 

8.1. Най–ниска цена – 15 точки 

8.2. Всяка следваща по-висока – с 2 точки по-малко. 

9. Автобусите, с които се кандидатства в конкурса за градски линии, трябва 

задължително да бъдат с нисък под/декларация/. 

Оценките по точки 2, 3, 4 5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по 

формулата: 

 

Т= ∑/X*K/ ,  където Т - общо точки за съответния показател 

 ∑ Х    Х - брой автобуси от съответната група 

К - оценка, съответстваща на състоянието на конкретния 

автобус 

∑ Х = общ брой оценени автобуси 

Оценката е точкова/максимален брой 100 точки/.  

Класирането на офертите се извършва на база общ брой натрупани точки. На 

първо място се класира кандидата събрал най-голям брой точки.  

ІV. ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА СЕ ВЪЗЛАГА 

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА.  

 

В залата влиза общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова. 

В залата присъстват 17 общински съветника.  

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието, младежта и 

науката в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде 

включено Основно училище ”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико 

Търново. 

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

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на 

образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при 

актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище ”Христо Ботев” 

с.Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – Председател на Постоянната комисия по „Образование, 

култура и вероизповедания”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 24.06.2010 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените 

училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище 

”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико Търново, като го подкрепя с 5 

гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на 

образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при 

актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище ”Христо Ботев” 

с.Беброво, община Елена, област Велико Търново: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на 

образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при 

актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” 

с. Беброво, община Елена, област Велико Търново 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с § 6е от допълните разпоредби на 

Закона за народната просвета и чл.5, ал.1 от Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за 

приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на 

условия и ред за тяхното допълнително финансиране, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерството 

на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при 

актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. 

Беброво, община Елена, област Велико Търново.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

статут на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр.Елена. 

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

предложението за статут на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр.Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – Председател на Постоянната комисия по „Образование, 

култура и вероизповедания”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 24.06.2010 г. от 16.00 часа предложението за статут на Музей на Възраждането 

„Иларион Макариополски” гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

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

г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. 

Моето мнение е да се отложи за разглеждане това предложение до изясняване на някои 

въпроси. С промените в Закона не съм запознат, но съм наясно с дейността на Музея. 

Хората, които работят там не могат да командват себе си, а Вие искате да им възложите 

управлението на Музея. Нямам нищо против директора на музея, но той е болен и не е в 

състояние да поеме управлението. Нека съблюдаваме законите, но да се съобразяваме и с 

действителността. Музейните работници не ходят на работа, не спазват работно време, а 

Вие им давате самостоятелност. Приключи ли инвентаризацията, която започна преди 

време?  
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на  

г-н Георги Пеев – общински съветник: Подкрепям напълно мнението на г-н Моллов. 

Музейните работници не спазват работно време. Водих мои гости, които останаха 

разочаровани. Елена има голямо културно наследство което се обезличава. 

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

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Споделям мнението на г-н Моллов относно 

безотговорното отношение на музейните работници. Богатото културно наследство на 

Елена отива в несигурни ръце. Нека помислим да проведем една дискусия, можем да 

черпим от примера на община Златоград. 

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

г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”: Уважаеми общински съветници. 

Промените в Закона за закрила и развитие на културата задължително регламентират 

дейността на музеите като второстепенни разпоредители. Разработваме Правилник за 

дейността на музея, който ще бъде съгласуван с Министъра, ще се вземе с решение на 

Общинския съвет и ще бъде утвърден от кмета на общината. Комисия от общинската 

администрация извършихме проверки в музея и смятаме, че след няколкото проведени 

срещи между музейните работници и кмета на общината дейността там се е подобрила. На 

Общинския съвет предстои да приеме Стратегия за развитие на културното наследство в 

община Елена. Следваме примера на община Котел. Даването на статут като 

самостоятелно юридическо лице на Музея на Възраждането може би ще мотивира 

музейните работници и те ще подобрят своята дейност. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

предложението за отлагане разглеждането на предложението за статут на Музей на 

Възраждането „Иларион Макариополски” гр.Елена за следващо заседание на Общински 

съвет Елена: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Статут на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 

Отлага разглеждането на предложението за статут на Музей на Възраждането 

„Иларион Макариополски” гр.Елена за следващо заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

– ЕЛЕНА 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за 

съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, 

отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана 

Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”. 
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Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”, като го подкрепя с 4 

гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр.Елена, община Елена, област Велико Търново”: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на 

котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо 

водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико 

Търново”. 
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На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с § 2 от ДР на Закона за енергийната ефективност, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 

І. Общински съвет – Елена дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от 

Община Елена за финансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна 

уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ 

„Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, при следните 

параметри:  

1. Начин на изразходване на средствата – Прилагане на енергоспестяващи мерки 

в ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена;  

2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност”; 

3. Максимален размер на дълга – 166 320 лева; 

4. Валута на дълга – лева; 

5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца 

6. Максимален лихвен процент – 9% (девет процента); 

7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план;  

8. Обезпечение по кредита - първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи 

вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския 

бюджет, покриващи 150% от кредита; 

9. Такси и комисионни – няма; 

ІІ. Упълномощава и възлага на кмета на Община Елена да представлява да 

предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за: 

- кандидатстване за отпускане на кредит; 

- подписване и подаване на всички необходими документи; 

- сключване на договор за кредит при гореописаните условия; 

- учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 

вземанията, описани в т. 8, в Централен регистър на особените залози. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ в размер на 

3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 

125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на 

последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси 

в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125. 

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

предложението за даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ 

в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил 

Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или 

намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям 

обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – 

ул.”Васил Левски” № 125. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ 

в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил 

Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или 
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намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям 

обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – 

ул.”Васил Левски” № 125, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев помоли г-жа Димка 

Стоянова на основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

не участва при вземане на решението. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи предложението за 

даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ в размер на 

3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 

125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на 

последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси 

в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125 

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 даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне 

финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – 

гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за 

недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси 

и струпване на голям обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, 

административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 Не участва в гласуването 
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  № 53/25.06.2010 г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова 

помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – 

гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за 

недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни 

процеси и струпване на голям обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по плана на 

гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125 

 

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

администрация, във връзка с чл.65, ал.1, т.3 и 5 от Закона за защита при бедствия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 

Дава съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ в размер на 

3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 

125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на 

последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси 

в УПИ VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване. 

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

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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 24.06.2010 г. от 

16.30 часа предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване, 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 внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

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

администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1, ал.3 и ал.4, т.3 

от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване на: 

1. Самет Салиев Кадиров, ЕГН **********, постоянен адрес – с.Константин, ул. 

”Хан Крум” № 59, община Елена, обл.Велико Търново. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и 

утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

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

предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 

собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

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 23.06.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 

собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 17 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 откриване на процедура за продажба на имоти частна 

общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 ”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” – 17, “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  № 55/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска 

собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена 

 

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

администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.44, ал.1, т.1 и във връзка 

с чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И :  

 

1. Открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за следния имот 

частна общинска собственост: 

- АОС № 192/13.07.1999 г. – частна общинска собственост, а именно: баня – 

едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м , построена в УПИ ІІ, кв. 31А с площ от 850 кв.м, 

одобрен със Заповед ул. рег. № 77/02.03.31 г. и дв. рег. №548/09.03.32 г. по плана на с. 

Константин, при граници на имота УПИ І, кв. 31А за фурна и парник, от две страни улица 

и УПИ ІІІ, кв. 31А за озеленяване. 

2. Определя първоначална тръжна цена, според оценката на „Елатив Техноинвест” 

14 520 /четиринадесет хиляди петстотин и двадесет / лв. с ДДС. 

3. Определя г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за членове на комисията по 

провеждане на търга, г-н Лазар Костов за резервен член, съгласно Решение 

№35/30.04.2010 г. на ОбС Елена. 

4. Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична общинска 

собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на ул.”Ил.Макариополски” № 24, а 

именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на европейски програми. 

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

предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична 

общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на ул. ”Ил. 

Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми. 

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 23.06.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична 

общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот 
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публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 ”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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична 

общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на ул. „Ил. 

Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на 

европейски програми 

 

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

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.15 и във връзка с чл. 58 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на част от недвижим имот - публична общинска собственост, по АОС 283/25.07.2001 г., 

находящ се на ул. „Ил. Макариополски” № 24 в гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, 

при граници от всички страни улица, представляващо едно помещение на първия етаж – 

стая 108 с обща използваема площ от 16,53 кв.м. и предназначение за нуждите на 

обслужващите оперативни програми и проекти на ЕС. 

2. Определя първоначална тръжна цена, според оценката на „Елатив Техноинвест” 

120 / сто и двадесет / лв. без ДДС. 

3. Определя г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за членове на комисията по 

провеждане на търга, г-н Лазар Костов за резервен член, съгласно Решение 

№35/30.04.2010 г. на ОбС Елена. 

4.Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна общинска собственост. 

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

предложението за отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна 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 23.06.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна общинска 

собственост, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Използвам възможността, че приемаме 

предложение за отдаване под наем на помещение на ПП ДСБ, което е в съседство с 

помещението на ПП ГЕРБ, да помоля общинската администрация да отдели 

електромерите. И за напред при отдаване под наем на помещения да се вземе под 

внимание те да имат отделни санитарни помещения. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 ПП ДСБ на част от имот частна 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна общинска 

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

администрация, чл.14, ал.4 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл.22 от 

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

Общински съвет Елена, и чл.31, ал.2 от Закона за политическите партии, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 

1. Предоставя част от недвижим имот, актуван с АОС 446/31.01.2006 г., находящ се 

на първи етаж /помещенията на магазина/, с площ от 33,7 кв.м. от имот пл.№ 368, кв.70 по 

плана на гр.Елена на ПП ДСБ. Съгласно чл.22, ал.3 от НРПУРОИ, договора се сключва до 

прекратяване мандата на 41-вото Народно събрание. Наемната цена изчислена по 

методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на 

общински имоти за клубни нужди без стопанска дейност е 19,63 /деветнадесет лв. и 63 ст./ 

без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договор за наем с общинското 

ръководство на ПП ДСБ. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 

Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка 

със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2010 година. 

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

предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 

на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство 

Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 

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 23.06.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 

на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство 

Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 

2010 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 вземане на решение за ползване на дървесина в общински 

горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 

стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за 

огрев през 2010 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 ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2010 г. 

 

 19 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58/25.06.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд 

на територията на Държавно горско стопаство Елена и Държавно горско стопанство 

Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев 

през 2010 година 

 

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

местната администрация, чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за 

прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 

собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне на 

лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за следните 

подотдели 190 я1, 190 в2, 207 х, 208 з2, 229 т1, 215 н, 244 з, 244 у, 244 р, 245 т, 245 щ, 245 

х, 330 ж, 332 а, 335 в, 350 а1, 365 з, 368 а, 369 о, 378 и, 378 л1, 379 ф, 379 ц, 413 л, 467 п, 

471 ц на територията на Държавно горско стопанство Елена и 5 ж, 5 з, 95 а, 6 р, 6 с, 6 ч и 6 

ш на територията на Държавно горско стопанство Буйновци. 

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра кубически 

дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 

дървесината по т.1. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

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-н Лазар Костов да води заседанието. 

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

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

съвет – Елена. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на: 
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г-н Милко Моллов – общински съветник: Предлагам да решим въпроса относно 

направеното предложение за утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на 

Общински съвет – Елена, който отложихме за разглеждане на заседание на Общинския 

съвет проведено на 14.04.2010 година, за следващо заседание на Общинския съвет. 

Смятам, че въпроса не е толкова важен за бъдещото развитието на град Елена. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: На предното заседание на Общинския съвет, 

когато разглеждахме тази точка, стана въпрос да се направи нова оценка. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на: 

г-н Симеон Кънчев – председател ОбС: Павилионите нямат статут на недвижим имот, те 

са преместваеми обекти и не се налага внасяне на цена – договорка между двете страни. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов даде думата на: 

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

На предната сесия г-н Топалов ме обвини в лични интереси. Тези павилиони нямат статут 

на недвижим имот, моята позиция продължава да е същата - имотите да се обявят на търг 

или конкурс, каквото е законовото основание. Приканвам общинските съветници да 

гласуват по съвест. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Заместник председателят на Общински съвет г-н Лазар Костов уточни, че 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 г-н Симеон Кънчев 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 утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински 

съвет – Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ Не участва в гласуването 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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 ”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 ”ПРОТИВ” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ПРОТИВ” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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ОТНОСНО: Утвърждаване на цени по Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински 

съвет Елена 

 

 

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

администрация и във връзка с Решение № 66/29.12.2002 година на Общински съвет -

Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1.Утвърждава цените на имоти частна общинска собственост както следва: 

- УПИ І – за търговия и услуги, кв. 122 по плана на гр. Елена, одобрен със Заповед – 

ул. регулация № 632/15.04.1975 г. и дв. регулация № РД.02.05 – 93/22.04.2004 г. с площ от 

381 кв.м. по АОС 527 от 04.02.2010 г., вписан в службата по вписвания № 18, рег. № 43, 

том І, стр. 4957, при граници: от две страни улица и река за сумата от 4000 / четири хиляди 

/ лв. без ДДС; 

- УПИ ІІІ – за търговия и услуги, кв. 99 по плана на гр. Елена, одобрен със Заповед 

– ул. регулация № 632/15.04.1975 г. и дв. регулация № РД.02.05 – 93/22.04.2004 г.с площ 

от 209 кв.м по АОС 526/045.02.2010 г., вписан в службата по вписвания № 19, рег. № 44, 

том І, стр. 4958, при граници: от две страни улица, УПИ ІV – 1580, кв. 99 за обществени 

дейности за сумата 2 200 / две хиляди и двеста / лв. без ДДС. 

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

 

 

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

Кънчев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.40 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 


