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Днес 7 октомври 2010 г. от 11.00 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: д-р Георги Пеев, г-жа Анастасия Тонева-Пеева и д-р 

Стела Горбанова-Василева. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината 

г-н Сашо Топалов и 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 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 избор на представител на община Елена в Многопрофилна 

областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи като т.2 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за избор на комисия за избиране на 

съдебни заседатели за Районен съд гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 

януари 2008 година за съдебните заседатели. 

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 – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване като т.2 в проекта за дневен ред да се добави предложението за избор на 

комисия за избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 

от Наредба № 2 от 8 януари 2008 година за съдебните заседатели: 

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

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 избор на представител на община Елена в Многопрофилна 

областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново 

Вн.: Кмета на общината 
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2. Предложение относно избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за 

Районен съд гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 година за 

съдебните заседатели. 

Вн.: Председател ОбС-Елена 

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 избор на 

представител на община Елена в Многопрофилна областна болница за активно лечение 

„Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново. 

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

избор на представител на община Елена в Многопрофилна областна болница за активно 

лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: От кога община Елена е акционер в 

Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” и с какъв 

процент. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Дяловото участие на община Елена в 

Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” гр.Велико 

Търново е близо 4 %, определено на база население на общината. Нямаме капитал и не 

получаваме дивиденти. Предлагаме г-н Йордан Кирчев да представлява община Елена в 

Общото събрание на акционерите и да участва във вземането на решения, съобразно 

притежаващите от общината акции в капитала на Многопрофилна областна болница за 

активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново. 

Други изказвания 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 избор на представител на община Елена в Многопрофилна 

областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
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 отсъства 
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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 86/07.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на представител на община Елена в Многопрофилна областна 

болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.5 от Закона за общинската 

собственост и чл.2 и чл.6 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община 

Елена върху капитала на търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), приета от 

Общински съвет – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Определя Йордан Кирчев Василев с ЕГН 5205011447 заместник кмет на община 

Елена за представител на община Елена в Многопрофилна областна болница за активно 

лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново, в което акционерно дружество, 

общината е акционер. 

2. Упълномощава Йордан Кирчев Василев да представлява община Елена в Общото 

събрание на акционерите и да участва във вземането на решения от него, съобразно 

притежаващите от общината акции в капитала на Многопрофилна областна болница за 

активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Районен съд 

гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 година за съдебните 

заседатели. 

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 избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Районен съд 

гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 година за съдебните 

заседатели. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87/07.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Районен съд 

гр.Елена, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 година за съдебните 

заседатели 

 

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

администрация и чл.5, ал.1 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели 

обн.ДВ бр.6 от 18.01.2008 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Избира комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат 

за съдебни заседатели за Районен съд гр.Елена, както следва: 
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Председател:Йордан Иванов Василев – Председател на Постоянната комисия по 

„Местно самоуправление” към ОбС-Елена 

Членове: Анастасия Петкова Тонева-Пеева – Председател на Постоянната  

 комисия по ”Образование, култура и вероизповедания” към ОбС-Елена  

 Магдалена Любомирова Борисова - общински съветник към ОбС Елена 

 

2. Комисията да внесе на следващо заседание на Общински съвет Елена 

предложение за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл.67 от Закона за 

съдебната власт, а именно:  

– да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 

навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни заседатели;  

- да се ползват с добро име и в обществото;  

- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 

 

 

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

Кънчев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 12.00 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 


