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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 1  
 

Днес 23 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 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници г-н Милко Моллов, г-н Калин Кършев и г-н Йордан 

Йорданов. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо 

Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – 

директор на дирекция „ХД”, г-н Калоян Златев – гл.специалист „Гори и земеделие”, г-жа 

Мария Симеоново – гл.експерт „Човешки ресурси”. 

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 14 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 предложение до Министерството на образованието, 

младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2010/2011 г. на училищата в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно поправка наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., 

№90/16.10.2009 г. и №34/30.04.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна на Решение № 49/25.06.2010 година на Общински 

съвет Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в общинската транспортна схема. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет № 

56/25.06.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

7. 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, съобразено със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на 

Областен управител на област Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 
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8. Предложение относно вземане на повторно решение за утвърждаване на цени по 

Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-

03-35/09.07.2010 година на Областен управител на област Велико Търново. 
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 14 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14, “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 предложение до Министерството на образованието, 

младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2010/2011 г. на училищата в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно поправка наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., 

№90/16.10.2009 г. и №34/30.04.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна на Решение № 49/25.06.2010 година на Общински 

съвет Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в общинската транспортна схема. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет № 

56/25.06.2010 г. 

Вн.: Кмета на общината 

7. 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, съобразено със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на 

Областен управител на област Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно вземане на повторно решение за утвърждаване на цени по 

Решение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-

03-35/09.07.2010 година на Областен управител на област Велико Търново. 

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 предложение 

до Министерството на образованието, младежта и науката за включване в Списъка на 

средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 

2010/2011 г. на училищата в община Елена. 

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

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за включване в 
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Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за 

учебната 2010/2011 г. на училищата в община 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 22.07.2010 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерството на 

образованието, младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в 

Република България при актуализирането му за учебната 2010/2011 г. на училищата в 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2010/2011 г. на училищата в община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2010/2011 г. на училищата в община Елена. 

 

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

администрация, §6в, ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета 

и чл.7, ал.1 от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г., Общински съвет Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката да бъдат 

включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането 

му за учебната 2010/2011 година следните училища в община Елена: 

1. Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” град Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

2. Начално училище „Иларион Макариополски” гр.Елена, община Елена, област 

Велико Търново; 

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

Търново. 

 

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 продажба на 

имот частна общинска собственост. 

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

продажба на имот частна общинска собственост. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-ца Магдалена Борисова – член на Постоянната комисия по „Общинска собственост”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за продажба на имот частна общинска собственост, като предлагат да се 
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добави нова т.1 със следния текст: „Актуализира Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение № 11/16.02.2010 година 

на Общински съвет Елена, като включва за продажба имот частна общинска собственост 

УПИ ХVІ – 1481, кв. 76 с площ от 454 кв.м. по плана на гр.Елена.” и съответно да се 

промени номерацията на точките. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

направеното предложение да се добави нова т.1 със следния текст: „Актуализира 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, 

приета с Решение № 11/16.02.2010 година на Общински съвет Елена, като включва за 

продажба имот частна общинска собственост УПИ ХVІ – 1481, кв. 76 с площ от 454 кв.м. 

по плана на гр.Елена.” и съответно да се промени номерацията на точките в 

предложението за продажба на имот частна общинска собственост: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “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 продажба на имот частна общинска собственост: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост 

 

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

администрация, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и във връзка с чл.58 от Наредбата за 

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

съвет –Елена, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  
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1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, приета с решение № 11/16.02.2010 година на Общински съвет 

Елена, като включва за продажба имот частна общинска собственост УПИ ХVІ – 1481, кв. 

76 с площ от 454 кв.м. по плана на гр.Елена. 

2. Открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот 

по АОС № 519/03.08.2009 г. – частна общинска собственост, а именно: 

- УПИ ХVІ – 1481, кв. 76 с площ от 454 /четиристотин петдесет и четири/ кв.м. по 

плана на гр.Елена, одобрен със Заповед ул.рег. № 632/15.04.1975 г. на ОНС В.Търново и 

дв.рег. № РД.02.05-254/08.06.2009 г. на кмета на община Елена, при граници: улица, 

вътрешен път, терен за озеленяване, корекция на дере и брегозащита. 

3. Одобрява първоначална тръжна цена, съгласно оценката на „Елетив 

Техноинвест”, притежаващ лиценз № 9461 от 28.04.2001 г. издаден от Агенцията за 

приватизация, от 5 700 /пет хиляди и осемстотин/ лв. Върху достигнатата на търга цена се 

начислява ДДС. 

4. 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. 

5. Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга и да сключи 

договор с купувача въз основа на резултата от търга. 

 

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 поправка 

наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., №90/16.10.2009 г. и №34/30.04.2010 г. 

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

поправка наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., №90/16.10.2009 г. и №34/30.04.2010 

година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-ца Магдалена Борисова – член на Постоянната комисия по „Общинска собственост”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за поправка наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., №90/16.10.2009 г. 

и №34/30.04.2010 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Говорим за намаляне на наемни цени, но от 

кога? А платените до сега по-високи наеми от политическите партии? Това е грешка на 

общинската администрация. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Тук грешка няма. Д-р Лаловска помоли да се 

отдаде под наем помещение за ПП ДСБ. След като се е запознала с методиката за 

изчисляване на наемната цена и се видяла висока. Поставените критерии в методиката за 

изчисляване на наемните цени може да се тълкуват двузначно. Ние решихме да поставим 

всички политически партии под еднакви критерии и преразглеждаме предложенията. От 

кога да влязат новите цени го решете Вие сега, като общински съветници имате това 

право. 

 Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Правя предложение новите наемни цени да 

влязат в сила от 1 януари 2010 година и да се преизчислят. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Василев – общински съветник: Предлагам новите наемни цени да влязат в сила 

еднакво за всички от 1 август 2010 година. 
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Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 няма да участва при вземане на 

решението и помоли г-н Валентин Гуцов 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, също да не участва при вземане на решението. 

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

предложението за новите наемни цени да влязат в сила от 1 януари 2010 година и да се 

преизчислят: 

“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 

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

предложението - новите наемни цени да влязат в сила от 1 август 2010 година: 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема. 

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 поправка наемни цени по Решения №85/16.10.2009 г., 

№90/16.10.2009 г. и №34/30.04.2010 г., във вида, в който е внесено: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ Не участва в гласуването 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ Не участва в гласуването 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО:Поправка наемни цени по Решения № 85/16.10.2009 г., № 90/16.10.2009 г. 

и № 34/30.04.2010 г. 

 

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

администрация, чл.14, ал.4 от ЗОС и във връзка с чл.22 от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 

Елена и чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Поправя наемната цена по Договор № РД.02.11-142/12.11.2009 г. между ПП ГЕРБ 

и община Елена от 51,40 лв. /петдесет и един лев и 40 ст./ без ДДС на 19,80 лв. 

/деветнадесет лв. и 80 ст./ без ДДС, по Договор № РД.02.11-148/26.11.2009 г. между ПП 

АТАКА и община Елена от 22,67 лв. /двадесет и два лева и 67 ст./ без ДДС на 8,73 лв. 

/осем лева и 73 ст./ без ДДС и наемната цена определена с Решение № 34/30.04.2010 г. на 

Общински съвет –Елена за актуализация на наемната цена за отдаване под наем 

помещение по АОС № 499/15.02.2008 г., което да се ползва от ПП БСП от 56,25 лв. 

/петдесет и шест лева и 25 ст./ без ДДС на 21,84 лв. /двадесет и един лев и 84 ст./ без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи анекс към договорите за наем с 

общинското ръководство на ПП ГЕРБ и ПП АТАКА, и да сключи договор с общинското 

ръководство на БСП с актуализираните цени. 

 

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 промяна на 

Решение № 49/25.06.2010 година на Общински съвет Елена. 

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

промяна на Решение № 49/25.06.2010 година на Общински съвет Елена. 

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 22.07.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за промяна на Решение № 49/25.06.2010 година на Общински съвет Елена, 

като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за промяна на Решение № 49/25.06.2010 година на Общински съвет Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 49/25.06. 2010 год. на Общински съвет - Елена  

 

На основание, чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка със Заповед № СА-03-03-32 от 09.07. 2010 год. на 

Областен управител на област В. Търново, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

Променя Решение № 49/25.06. 2010 година на Общински съвет Елена както следва: 

1. Пакет № 1 от Точка І придобива следното съдържание: 

ПАКЕТ № І 

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 
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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 , 7,45 и 14,15 и съответно час на връщане 7,15 , 8,39 и 14,52; 

- петък - 7,45 , 14,15 и 17,15 и съответно връщане 8,39 , 14,52 и 17,52; 

- неделя- 15,15 и съответно връщане 15,55. 

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 6,44 и 14,39 часа. 

2. Пакет № 4 от Точка І придобива следното съдържание: 

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 8,15 и 14,59 часа; 

- неделя- 16,10 и съответно връщане 16,28 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 6,14 и 

17,59 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 15,01 часа . 

3. Пакет № 5 от Точка І придобива следното съдържание:  

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 7,55 , 15,17 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 12,55 и 

17,04 часа; 

- събота и неделя- 8,30 и 14,20 и съответно връщане 9,25 и 15,17 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. 

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. 

4. Точка ІІ придобива следното съдържание:  
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 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  

- инж. Стефан Костадинов Костурков- регионален представител на Национална 

транспортна камара В. Търново 

- общински съветник от съответната комисия  

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

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

  Силвия Йорданова Мирянова- старши счетоводител /за член/ 

5. Точка ІІІ придобива следното съдържание: 

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. Предлагани социални облекчения  

9.1. Предлагани две и повече социални облекчения – 15 точки 

9.2. Предлагано едно социално облекчение- 10 точки 

9.3. Непредлагащи социални облекчения- 5 точки  

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. 

 

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 промяна в 

общинската транспортна схема. 

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

промяна в общинската транспортна схема. 

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 22.07.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за промяна в общинската транспортна схема, като го подкрепя с 3 гласа 

„за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за промяна в общинската транспортна схема: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 65/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промени в общинската транспортна схема  
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На основание, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.8, алинеи 3 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на 

Министерство на транспорта и съобщенията, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

 Утвърждава промени в някои разписания от общинската транспортна схема с цел 

подобряване транспортното обслужване на населението в община Елена, а именно: 

1. Направление 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 , 7,45 и 14,15 и съответно час на връщане 7,15 , 8,39 и 14,52. 

- петък- 7,45 , 14,15 и 17,15 и съответно час на връщане 8,39 , 14,52 и 17,52. 

- неделя- 15,15 и съответно час на връщане 15,55. 

2. Направление 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 час на връщане 6,44 и 14,39. 

3. Направление Елена-Блъсковци-Средни колиби и обратно с периодичност 

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

- сряда и петък- 7,30 и 14,30 и съответно час на връщане 8,15 и 14,59. 

- неделя- 16,00 и съответно час на връщане 16,28. 

4. Направление Елена- Каменари- Бойковци и обратно с периодичност 

ежедневно от понеделник до петък. Начален час на тръгване от гр. Елена: 

- от понеделник до петък- 5,30 и 17,15 и съответно час на връщане 6,14 и 17,59. 

- сряда- 11,00 и час на връщане 11,55. 

- неделя- 14,20 и час на връщане 15,01. 

5. Направление Елена- Майско и обратно с периодичност ежедневно. Начален 

час на тръгване от гр. Елена: 

- от понеделник до петък- 7,00 , 14,20 и 17,30 и съответно час на връщане 7,55, 

15,17 и 6,00 сутринта на другия ден. 

- от понеделник до петък- 12,00 и 16,20 и съответно час на връщане 12,55 и 

17,04. 

- събота и неделя- 8,30 и 14,20 и съответно час на връщане 9,25 и 15,17.  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за промяна в т.2 

и т.4 на Решение на Общински съвет № 56/25.06.2010 г. 

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

промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет № 56/25.06.2010 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет № 56/25.06.2010 г., 

като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 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 промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет № 

56/25.06.2010 г.: 
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1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66/23.07.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в т.2 и т.4 на Решение на Общински съвет Елена № 

56/25.06.2010 година 

 

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

администрация чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Елена, Общински 

съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. В т.2 след „първоначална тръжна цена” добавя „за месечен наем”. 

2. В т.4 се добавя „и да сключи договор със спечелилия търга за срок от пет години, 

считано от датата на сключване на договора”.  

 

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 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, съобразено 

със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на Областен управител на област Велико 

Търново. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов 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, 
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съобразено със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на Областен управител на 

област Велико Търново. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-ца Магдалена Борисова – член на Постоянната комисия по „Общинска собственост”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2010 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, съобразено със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на Областен 

управител на област Велико Търново, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 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, съобразено със Заповед № СА-03-03-34/09.07.2010 година на 

Областен управител на област Велико Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67/23.07.2010 г. 

 

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, съобразено със Заповед № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. 

на Областен управител на област В. Търново. 

 

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

местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за 
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прилагане на Закона за горите, съобразявайки се с посочените мотиви за неизяснена 

фактическа обстановка за връщане на Решение № 58 / 25.06.2010 г. във връзка със Заповед 

№ ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен управител на област В. Търново, прилагам 

копия от Годишен план за ползване на дървесина на територията на ДГС Елена и ДГС 

Буйновци за 2010 г., копия на Решения за възстановяване на гори и земи в горския фонд 

със скици за съответните имоти, копие на Заповед № РД-14-150/20.12.2008г. и Протоколно 

решение № 8 / 17.12.2008 г. , които при разглеждане на предложението ми не бяха 

поискани като допълнителна информация. Във връзка с това на основание чл. 45, ал.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 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 ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

Елена, съобразено със Заповед № СА-03-03-35/09.07.2010 година на Областен управител 

на област Велико Търново, 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. 

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

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

съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-03-35/09.07.2010 година на Областен 

управител на област Велико Търново. 

Заместник председателя на Общинския 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 22.07.2010 г. от 16.00 часа 

предложението за повторно решение за утвърждаване на цени по Решение № 

66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-03-

35/09.07.2010 година на Областен управител на област Велико Търново, като го подкрепя 

с 3 гласа „за” и 2 „против”. 

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

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: След като обсъждаме цената на имотите, аз 

предлагам да бъде изготвена оценка на павилиона, който се намира в съседство на 

цитирания павилион, преди да бъде извършена продажбата. 

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

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Приемам предложението на г-н Гуцов да 

регламентираме този павилион. Ще възложим на фирма – лицензиран оценител да изготви 
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пазарна оценка. В такъв случай отиваме на процедура търг на павилиона, защото съгласно 

Закона за общинската собственост продажба на имоти и вещи - частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

г-н Лазар Костов – заместник председател на ОбС: В момента вземаме повторно решение 

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

съобразено със Заповед № СА-03-03-35/09.07.2010 година на Областен управител на 

област Велико Търново и трябва да влезем в законоустановения 14-дневен срок. 

Общинският съвет може да отмени, да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт 

или да го измени. За краткото време, с което разполагаме не виждам как ще бъде изготвена 

пазарна оценка на павилиона. 

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

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Оттеглям предложението си. Предлагам да се 

изготви пазарна оценка на цитирания павилион и на следващо заседание на Общинския 

съвет да бъде внесено предложение за откриване на процедура за провеждане на търг за 

павилиона. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 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 повторно решение за утвърждаване на цени по Решение № 

66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-03-

35/09.07.2010 година на Областен управител на област Велико Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ Не участва в гласуването 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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 отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68/23.07.2010 г. 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.07.2010 г. 
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ОТНОСНО: Вземане на повторно Решение за утвърждаване на цени по Решение № 

66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена, съобразено със Заповед № СА-03-03-35 от 

09.07.2010 г. на Областен управител на област Велико Търново 

 

На основание Решение № 66 от 29.12.2002 г. на Общински съвет –Елена за 

продажба на недвижими имоти и извършено преотреждане и обособяване на урегулирани 

поземлени имоти УПИ І, кв. 122 „за търговия и услуги” – Заповед № РД.02.05-

94/22.04.2004 г. и УПИ ІІІ, кв. 99 „за търговия и услуги” – Заповед № РД.02.05-

93/22.04.2004 г. на Кмета на община Елена, възложено бе на „Елатив техноинвест” ООД – 

София с МРРБ Лиценз № ЛК-000036 от 10.06.2004 г. издаден от Агенцията по 

приватизация да направи бизнес оценка на цитираните имоти – частна общинска 

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

местната администрация и във връзка с чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 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 11-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 


