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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 0  
 

Днес 2 юли 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 13 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-н Христо Иванов, г-н Йордан Йорданов, г-н Йордан Димитров и г-ца 

Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взе заместник кмета на 

общината г-н Йордан Кирчев. 

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 13 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 допълнение на Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 

2/16.02.2010 г. на Общински съвет – Елена, за даване съгласие за кандидатстване на 

община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 

„Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 

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

ефективност в общинска образователна инфраструктура”. 

Вн.: Кмета на общината 

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

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “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 допълнение на Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 

2/16.02.2010 г. на Общински съвет –Елена, за даване съгласие за кандидатстване на 

община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 

„Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 

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

ефективност в общинска образователна инфраструктура”. 

Вн.: Кмета на общината 
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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 

допълнение на Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 г. на Общински 

съвет –Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по 

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

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

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

образователна инфраструктура”. 

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

предложението за допълнение на Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 

г. на Общински съвет – Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

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

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

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

общинска образователна инфраструктура”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за допълнение на Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 

г. на Общински съвет –Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 

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

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

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

общинска образователна инфраструктура”: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60/02.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 

г. на Общински съвет – Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община 

Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 

„Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 

4.1 „Дребномащабни местни инвестиции “Подкрепа за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”. 

 

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

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И :  

 

1. Общински съвет - Елена дава съгласие Община Елена да кандидатства с проект 

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

Макариополски” гр. Елена по Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции 

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

инфраструктура” на ОПРР на МРРБ, с наименование: „Сградите на СОУ „Иван 

Момчилов”, НУ „Иларион Макариополски” и общежитие – гр. Елена – с високо ниво на 

енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда.”. 
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2. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на Приоритет 2 „Създаване на 

благоприятна среда, възможности за духовно развитие и подобряване качеството на 

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

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

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на процедурата според Насоките за кандидатстване на Операция 4.1 

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

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

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

на проекта. 

4. Декларира, че община Елена, като Бенефициент  по проекта ще осигури минимум 

15% собствен финансов принос.  

 

 

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

Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 14.40 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 


