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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 6  
 

Днес 21 октомври 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 общинските съветници: д-р Георги Пеев, Христо Иванов, Калин Кършев и 

Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха заместник кмета на 

общината г-н Йордан Кирчев г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа 

Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа Мария Симеонова – главен експерт 

„Човешки ресурси”, г-н Стоян Драгостинов – кмет на кметство с.Каменари, г-н Стефан 

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

с.Мийковци, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Сийка Николова – 

кметски наместник с.Марян, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали и 

граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 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 приемане на Общински план за развитие на община Елена 

до 2013 година. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Стратегия за управлението и разпореждането с 

общинската собственост в община Елена за периода 2010-2011 година. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно учредяване на Асоциация по ВиК. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за промяна предназначение на сгради – 

предмет на образованието – училища. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем за срок от пет години на язовири публична общинска собственост, включени в 

годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и 

утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. 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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 
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7. Предложение относно продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, 

ул.”Х.Ю.Брадата” гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-

1/08.01.2004 г. за предоставяне на концесия за обект – стадион гр.Елена – публична 

общинска собственост – община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж 

за построяване на малка църква – Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на 

с.Каменари, община Елена 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи като т.10 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за разпределение на част от резервния 

бюджетен кредит за 2010 година, като т.11 в проекта за дневен ред да се добави 

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 № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен управител 

на област В. Търново, като т.12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 

отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – Елена и вземане на 

ново решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за развитие на 

селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена да кандидатства пред 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен (Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена” и 

като т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за избор на лица, които да 

бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена. 

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 влиза общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване като т.10 в проекта за дневен ред да се добави предложението за разпределение 

на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година: 

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

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

гласуване като т.11 в проекта за дневен ред да се добави предложението за вземане на 

решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
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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: 

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

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

гласуване като т.12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за отмяна на 

Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – Елена и вземане на ново 

решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за развитие на селските 

райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. 

Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена да кандидатства пред Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” с Инвестиционен (Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”: 

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

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

гласуване като т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за избор на лица, 

които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена: 

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

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

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 приемане на Общински план за развитие на община Елена 

до 2013 година. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Стратегия за управлението и разпореждането с 

общинската собственост в община Елена за периода 2010-2011 година. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно учредяване на Асоциация по ВиК. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за промяна предназначение на сгради – 

предмет на образованието – училища. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем за срок от пет години на язовири публична общинска собственост, включени в 
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годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и 

утвърждаване на първоначална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 

6. 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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, 

ул.”Х.Ю.Брадата” гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-

1/08.01.2004 г. за предоставяне на концесия за обект – стадион гр.Елена – публична 

общинска собственост – община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж 

за построяване на малка църква – Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на 

с.Каменари, община Елена 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 

2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

11. 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 № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен 

управител на област В. Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 

г. на ОбС – Елена и вземане на ново решение за кандидатстване на община Елена пред 

Програмата за развитие на селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на 

община Елена да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 

Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с 

Инвестиционен (Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”. 

Вн.: Кмета на общината 

13. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Районен съд гр.Елена. 

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 

приемане на Общински план за развитие на община Елена до 2013 година. 

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

предложението за приемане на Общински план за развитие на община Елена до 2013 

година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.30 часа предложението за 

приемане на Общински план за развитие на община Елена до 2013 година, 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 приемане на Общински план за развитие на община Елена до 2013 

година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.13, ал.3 от ЗРР, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Приема Общински план за развитие на община Елена до 2013 година. 

2. Възлага на Кмета на общината да осъществява необходимите действия по 

неговото наблюдение, оценка и актуализация.  

 

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 

приемане Стратегия за управлението и разпореждането с общинската собственост в 

община Елена за периода 2010-2011 година. 

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

предложението за приемане Стратегия за управлението и разпореждането с общинската 

собственост в община Елена за периода 2010-2011 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на ПК ”Общинска собственост”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане Стратегия за управлението и разпореждането с общинската собственост в 

община Елена за периода 2010-2011 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане Стратегия за управлението и разпореждането с общинската 

собственост в община Елена за периода 2010-2011 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управлението и разпореждането с общинската 

собственост в община Елена за периода 2010 – 2011 година 

 

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

администрация, чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И :  

 

1. Приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост в 

община Елена за периода 2010 – 2011 година. 

 

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 

учредяване на Асоциация по ВиК. 

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

предложението за учредяване на Асоциация по ВиК. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.30 часа предложението за 

учредяване на Асоциация по ВиК, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев предложи да се допълни 

текста на т.5 от проекта за решение със следния текст: „като предложи дела за община 

Елена да е не по-малко от 10 %”. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

направеното предложение за допълнение на т.5 от проекта за решение със следния текст: 

„като предложи дела за община Елена да е не по-малко от 10 %” на предложението за 

учредяване на Асоциация по ВиК: 

“ЗА” – 14, “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 учредяване на Асоциация по ВиК: 

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 отсъства 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.10.2010 г. 

 

 7 

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 ”ЗА” 
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  № 90/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване на Асоциация по ВиК 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.10в, чл.198е, ал.ал.3 и 6 от Закона за водите ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 

1. Дава съгласие община Елена да участва в Асоциация по ВиК; 

2. Определя кмета на община Елена – Сашо Петков Топалов – да представлява 

община Елена в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, с мандат до края на мандата на 

настоящия Общински съвет – Елена. 

3. Определя общ ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на 

община Елена за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, както следва:  

В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за предстоящо 

редовно / извънредно заседание на Асоциацията по Вик, кметът на община Елена, в 

качеството си и на представляващ община Елена в Асоциацията по ВиК, да внася в 

Общински съвет – Елена – Предложение, съдържащо: дневен ред, предложение за позиция 

по всеки отделен пункт, предложение за решение и др.  

4. Дава съгласие за изразяване на положителен вот от кмета на община Елена, за 

приемане на предложения Проект за дневен ред: 

- Официална част по учредяване на Асоциация; 

- Вземане на решение за разпределение на гласовете в Общото събрание на 

Асоциацията; 

- Разни. 

 5. Дава съгласие за изразяване на положителен вот от кмета на община Елена, за 

приемане на предложеното процентно съотношение на гласовете – на държавата и 

общините, като предложи дела за община Елена да е не по-малко от 10 %. 

6. Дава съгласие - за гласуване на решения, взети по т, „Разни” от Дневния ред, 

кметът на община Елена да поддържа позиция съобразно вътрешните си убеждения, в 

интерес на община Елена. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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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 промяна предназначение на сгради – предмет на образованието – 

училища. 

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

предложението за даване съгласие за промяна предназначение на сгради – предмет на 

образованието – училища. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на ПК ”Устройство на територията”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.00 часа 

предложението за даване съгласие за промяна предназначение на сгради – предмет на 

образованието – училища, като го подкрепя с 2 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Милко Моллов – общински съветник: Аз съм изумен, училище „Ил.Макариополски” , 

да се превърне в Градски културен център. Според мен е по-правилно да дадем за 

безвъзмездно ползване тази сграда на Националния исторически музей, за да се представят 

експозиции от нашето Национално богатство. По този начин ще заострим интереса на 

туристите да посещават нашия град, защото изграждането на Градски културен център 

няма да доведе активи на общината. Изграждане на Краеви културен център в с.Беброво – 

пари хвърлени на вятъра. Там се борим да не се закрие основното училище, а ние ще 

правим Краеви културен център? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Василев – общински съветник: Уважаеми колеги аз съм малко раздвоен. Преди 

много години имаше готов проект за изграждане на Културен дом в гр.Елена, но за жалост 

не можа да се реализира. От тогава до сега все търсим възможност за направата на такъв. 

В града няма картинна галерия за репетиции самодейните състави ползват салона в 

Синдикалния дом. Не мога да се съглася, че само ще се похарчат пари. Сега това е 

варианта за финансиране – чрез участие в проекти. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Общината е изготвила проект, но аз не съм 

съгласна всички сгради да се разглеждат заедно. Училище „Ил.Макариополски” е 

емблематична сграда за град Елена и не мисля, че само ние сме хората, които трябва да 

решим бъдещето на сградата – нека се направи допитване до хората. 

г-н Симеон Кънчев – председател ОбС-Елена: Уважаеми колеги, имаме възможност да 

кандидатстваме, с европейски пари да съхраним сградата на училище „Иларион 

Макариополски” гр.Елена. Всички сме наясно, че като училище, сградата не би могла да 

функционира за в бъдеще. Затова кмета на общината ни предлага да променим 

предназначението на сградата на училище „Иларион Макариополски”, находящо се в УПИ 

ІІІ „За основно училище и магазин” в кв. 41 по плана на гр. Елена – за нуждите на Градски 

културен център – гр. Елена, както и да бъде променено предназначението на сградата на 

училище, находящо се в УПИ ХІІ-52 в кв. 6 по плана на с. Беброво, община Елена – за 

нуждите на Краеви културен център – с. Беброво, община Елена. По програма Красива 

България бе направен освежителен ремонт на сградата на училище „Иларион 

Макариополски”, но вътре сградата е в окаяно състояние. Общината няма от къде да вземе 

средства за извършване на основен ремонт, от който тя се нуждае. В момента община 

Елена има възможност да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони – 

Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, нека 

използваме тази възможност. Г-н Моллов аз се замислям, защо да подарим тази 

емблематична сграда на държавата, изградена с дарения на еленчани. Ние като общински 

съветници не бива да мислим само за град Елена, а за община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
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д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Ние даваме съгласие за промяна 

предназначението на цитираните сгради от училища, съответно в Градски културен 

център и Краеви културен център. Не трябва ли в проектите конкретно да бъдат описани 

какви дейности точно ще бъдат развивани? 

На основание чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде 10 минути почивка, г-н Кирчев 

да донесе проектната документация за да може общинските съветници да се запознаят. 

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 даване съгласие за промяна предназначение на сгради – 

предмет на образованието – училища: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сгради – предмет на 

образованието – училища 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  

 

Общински съвет – Елена дава съгласие: 

1. Да бъде променено предназначението на сградата на Училище „Иларион 

Макариополски”, находящо се в УПИ ІІІ „За основно училище и магазин” в кв. 41 по 

плана на гр. Елена – за нуждите на Градски културен център – гр. Елена. 
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2. Да бъде извършено изменение на ЗРП на гр. Елена, като УПИ ІІІ „За основно 

училище и магазин” в кв. 41 се отреди в УПИ ІІІ „За Градски културен център и магазин” 

в кв. 41 по плана на гр. Елена; 

3. Да бъде променено предназначението на сградата на Училище, находящо се в 

УПИ ІІ „За озеленяване и спортна площадка” в кв. 42 по плана на гр. Елена – за нуждите 

на Градска художествена галерия; 

4. Да бъде извършено изменение на ЗРП на гр. Елена - за УПИ ІІ „За озеленяване и 

спортна площадка” в кв. 42 - обособяване на два самостоятелни УПИ - „За Градска 

художествена галерия” и „За спортна площадка” – и двата в кв. 42 по плана на гр. Елена; 

5. Да бъде променено предназначението на сградата на Училище, находящо се в 

УПИ ХІІ-52 в кв. 6 по плана на с. Беброво, община Елена – за нуждите на Краеви културен 

център – с. Беброво, община Елена. 

6. УПИ ХІІ-52 в кв. 6 по плана на с. Беброво, община Елена да бъде отреден „За 

Краеви културен център”.  

Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на процедурите. 

 

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 

откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за срок от пет години 

на язовири публична общинска собственост, включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с общинско имущество и утвърждаване на първоначална 

тръжна цена. 

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

предложението за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за 

срок от пет години на язовири публична общинска собственост, включени в годишната 

програма за управление и разпореждане с общинско имущество и утвърждаване на 

първоначална тръжна цена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на ПК ”Общинска собственост”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 16.30 часа предложението за 

откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за срок от пет години 

на язовири публична общинска собственост, включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с общинско имущество и утвърждаване на първоначална 

тръжна цена, 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 откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем за срок от пет години на язовири публична общинска собственост, включени в 

годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество 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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
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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 ”ЗА” 
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  № 92/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за 

срок от пет години на язовири публична общинска собственост, включени в 

годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и 

утвърждаване на първоначална тръжна цена 

 

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

администрация, чл.14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и 

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

имущество, съгласувателно писмо № 07-500/01.06.2010 г.на Заместник - министъра на 

земеделието и хранитеОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от пет години, чрез провеждане на 

търг с тайно наддаване за следните язовири публична общинска собственост, както следва: 

- язовир „Червенковци”, съставляващ имот № 000360 с ЕКТТЕ 04460, с площ от 

12,606 дка, в землището на с. Блъсковци, община Елена, при граници: имот № 000207-

полски път на кметство Блъсковски; имот №026001-др. селскост.територия насл. на 

Стефан Николов Големанов;имот №000183-др.селскост. територия на кметство 

с.Блъсковци; имот № 000398 – вътрешна река на МООС; имот № 086002 – изоставена 

нива на Велчо Йорданов Велчев и имот № 086001 – изоставена нива на насл. На Петко 

Добрев Стойков, актуван с АОС № 169/06.05.1998 г. - публична общинска собственост, 

вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г. под № 109, том ІV.  

- язовир „Опитно поле” с площ от 9,810 дка, съставляващ имот № 001565, в 

землището на гр. Елена, с ЕКАТТЕ 27190 при граници: имот № 001566 – гора в зем. Земи 

на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000183 – полски път на община Елена; имот № 000603 

– полски път на община Елена; имот № 001524 – вътрешна река на държавата – МОСВ и 

имот № 147026 – пасище мера на Росен Василев Цветков, актуван с АОС - № 

176/06.05.1998 г. – публична общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 

25.03.2005 г. под № 69, том ІІІ. 

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

както следва: 

- язовир „Червенковци”, съставляващ имот № 000360 с ЕКТТЕ 04460, с площ от 

12,606 дка, в землището на с. Блъсковци, община Елена, при граници: имот № 000207-
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полски път на кметство Блъсковски; имот №026001-др. селскост.територия насл. на 

Стефан Николов Големанов; имот №000183-др.селскост. територия на кметство с. Б 

лъсковци; имот № 000398 – вътрешна река на МООС; имот № 086002 – изоставена нива 

на Велчо Йорданов Велчев и имот № 086001 – изоставена нива на насл. На Петко Добрев 

Стойков, актуван с АОС № 169/06.05.1998 г. - публична общинска собственост, вписан в 

Служба по вписвания на 24.06.2005 г. под № 109, том ІV, сумата от 800 / осемстотин / лв. 

наемна цена за година, платима на две равни вноски. 
- язовир „Опитно поле” с площ от 9,810 дка, съставляващ имот № 001565, в 

землището на гр. Елена, с ЕКАТТЕ 27190 при граници: имот № 001566 – гора в зем. Земи 

на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000183 – полски път на община Елена; имот № 000603 

– полски път на община Елена; имот № 001524 – вътрешна река на държавата – МОСВ и 

имот № 147026 – пасище мера на Росен Василев Цветков, актуван с АОС - № 

176/06.05.1998 г. – публична общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 

25.03.2005 г. под № 69, том ІІІ, сумата 600 / шестстотин / лв. наемна цена за година, 

платима на две равни вноски. 

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, и да 

сключи договори със спечелилия участник в търга. 

 

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 

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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне на автомат за топли напитки за 

срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена. 

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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на ПК ”Общинска собственост”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне на автомат за топли напитки за 

срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

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

Предлагам в т.2 от проекта за решение първоначалната тръжна цена за месец за отдаване 

под наем от 20 лв. да стане 30 лв., за да може общината да покрива разходите за 

консумативи при поставянето на Автомата за топли напитки. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

направеното предложение в т.2 от проекта за решение първоначалната тръжна цена на 

месец за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост от 20 лв. да 

стане 30 лв. на предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на част от 
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имот публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 24, а именно: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна цена: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 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 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: 1 кв.м. от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална 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 отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
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 ”ЗА” 
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  № 93/21.10.2010 г. 

 

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

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

Макариополски” № 24, а именно: 1 кв. м от фоаето на партерния етаж за поставяне 

на автомат за топли напитки за срок от 5 години и утвърждаване на начална тръжна 

цена 

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

администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 и във връзка с чл.58 от Наредбата 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., 
вписан в Служба по вписвания-Елена под № 72, том ІІ, на 17.02.2005 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 един кв. м от фоаето на сградата при граници на 
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фоаето: стълби, пункт за управление, антре, външна стена на сградата за поставяне на 
Автомат за топли напитки. 

2. Определя първоначална тръжна наемна цена за месец за отдаване под наем на част 
от недвижим имот - публична общинска собственост, по АОС 283/25.07.2001 г., вписан в 
Служба по вписвания-Елена под № 72, том ІІ, на 17.02.2005 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 един кв. м от фоаето на сградата при граници на фоаето: 
стълби, пункт за управление, антре, външна стена на сградата за поставяне на Автомат за 
топли напитки, според оценката на „Елатив Техноинвест” 30 /тридесет/ 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, и да сключи 
договор със спечелилия търга участник за срок от пет години. 

 

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 

продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, ул.”Х.Ю.Брадата” гр.Елена. 

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

предложението за продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, 

ул.”Х.Ю.Брадата” гр.Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на ПК ”Общинска собственост”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 16.30 часа предложението за 

продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, ул.”Х.Ю.Брадата” гр.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 на основание чл.23 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-н Лазар Костов да не 

участва в гласуването, след което на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 

предложението за продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв.21, 

ул.”Х.Ю.Брадата” гр.Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ Не участва в гласуването 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
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 ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ½ идеални части от УПИ ХVІІ-ГНС, кв. 21, ул. 

„Х.Ю.Брадата гр. Елена 

 

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

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

ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  

 
1. Дава съгласие за продажба на Венета Гатева Цонева с постоянен адрес гр. Русе, 

ул.„Митрополит Григорий” №3, вх. А, ет. 5, л.к. №150555760, изд. на 24.08.2000 г. от МВР 

Русе, с ЕГН 52006045415, на Георги Георгиев Цонев, с постоянен адрес гр. Русе, ул. 

„Митрополит Григорий” №3, вх. А, ет. 5, л.к. № 512380638, изд. на 06.12.2004 г. от МВР 

гр. Русе, с ЕГН 8304225382 и Димитър Георгиев Цонев с постоянен адрес гр. Русе, ул. 

„Митрополит Григорий” №3, вх. А, л.к. 326760546, изд. на 02.07.2002 от МВР гр. Русе, с 

ЕГН 7605205287 на следния недвижим имот: ½ идеална част от урегулиран поземлен имот 

ХVІІ-ГНС, кв. 21с площ от 470 / четиристотин и седемдесет/ кв. м по плана на гр. Елена, 

одобрен със заповед ул. рег. № 632/15.04.1975 г., при граници: от три страни улица и УПИ 

ХVІ-ГНС, актуван с АОС № 528/15.02.2010 г. – частна общинска собственост, вписан в 

Служба по вписвания – Елена под № 28, том І, на 10.02.2010 г., при права: 4/6 ид.част за 

Венета Гатева Цонева и по 1/6 ид. Част за Георги Георгиев Цонев и Димитър Георгиев 

Цонев. 

2. Утвърждава цената на имота: ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХVІІ-

ГНС, кв. 21, цялото с площ от 470 / четиристотин и седемдесет/ кв. м по плана на гр. 

Елена, одобрен със заповед ул. рег. № 632/15.04.1975 г., при граници: от три страни улица 

и УПИ ХVІ-ГНС, актуван с АОС № 528/15.02.2010 г. – частна общинска собственост, 

вписан в Служба по вписвания – Елена под № 28, том І, на 10.02.2010 г. - 2400 /две 

хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС, съгласно бизнес оценката на „Елатив - 

Техноинвест”  

3. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за покупко – продажба. 
 

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 

предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-1/08.01.2004 г. за предоставяне на 

концесия за обект – стадион гр.Елена – публична общинска собственост – община Елена. 

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

предложението за предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-1/08.01.2004 г. за 

предоставяне на концесия за обект – стадион гр.Елена – публична общинска собственост – 

община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.30 часа предложението за 

предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-1/08.01.2004 г. за предоставяне на 
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концесия за обект – стадион гр.Елена – публична общинска собственост – община Елена, 

като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

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

Какви са концесионните задължения? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Кирчев – общински съветник: Неплатените концесионни възнаграждения за 

2009 година са на стойност 1200 лв. и първа вноска за 2010 година на стойност 600 лв. 

Неплатените консумативи са на стойност 15 хил. лв. 

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 предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-

1/08.01.2004 г. за предоставяне на концесия за обект – стадион гр.Елена – публична 

общинска собственост – община Елена: 

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 отсъства 
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 ”ЗА” 
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  № 95/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на Договор РД.02.11-1/08.01.2004 за 

предоставяне на концесия за обект – стадион гр. Елена – публична общинска 

собственост – община Елена 

 

 

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

администрация и чл.76, ал. 2 и чл.77 от Закона за концесиите и чл.48, ал.4 и във връзка с 

чл.44 от Договор РД.02.11-1/08.01.2004 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  
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1. На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите, чл. 48, ал. 4 и във връзка с 

чл.44 от договора да се прекрати Договор РД.02.11-1/08.01.2004 за предоставяне на 

концесия за обект – стадион гр. Елена – публична общинска собственост – община Елена. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да извърши необходимите действия за 

едностранно прекратяване на договора и изземване на имота поради неизпълнение от 

страна на концесионера. 

3. При предаването на имота концесионерът е длъжен да предостави на община 

Елена цялата документация, свързана с дейността на концесионера. 

 

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 

учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за построяване на малка църква 

– Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на с.Каменари, община Елена. 

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

предложението за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за 

построяване на малка църква – Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на 

с.Каменари, община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на ПК ”Устройство на територията”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.00 часа 

предложението за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за 

построяване на малка църква – Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на 

с.Каменари, община 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 на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за 

построяване на малка църква – Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв.1 по ЧЗРП на 

с.Каменари, община Елена: 

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 отсъства 
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 ”ЗА” 
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. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за 

построяване на малка църква - Параклис в УПИ ІІІ „За църква” в кв. 1 по ЧЗРП на 

с. Каменари, община Елена. 

 

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

администрация, чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  

 

1. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж на Църковно настоятелство 

на Енорията в с. Каменари, Еленска духовна околия, Великотърновска епархия, с 

председател – иеромонах Александър Георгиев Пътев – утвърдено на Разпоредително 

заседание – Протокол № 5/26.04.2010 г. на Великотърновски епархийски съвет, за 

построяване на малка църква – параклис, върху площ от 100 кв. м. в УПИ ІІІ „За църква” в 

кв. 1 по ЧЗРП на с. Каменари, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

533/01.10.2010 г. – вписан на 05.10.2010 г. под № 89, т. ІІІ, дв. вх. р. 774 на Съдия по 

вписванията при ЕРС. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи договора за учредяване на 

правото на строеж. 

 

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 

разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година. 

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

предложението за разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на ПК ”Бюджет и финанси”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2010 г. от 16.30 часа предложението за 

разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година, като го подкрепя с 4 

гласа „за” и 1 „против”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

д-р Георги Пеев – председател на ПК ”Здравеопазване, социални дейности”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2010 г. от 17.00 часа 

предложението за разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година, 

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 разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 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 отсъства 
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6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
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 ”ПРОТИВ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ПРОТИВ” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2010 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.54, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 
1.Приема да се намали резерва за местни дейности по функци IХ /параграф 97-00/ с 

до --34 287 лв.,  

2.Приема да се увеличат бюджетните кредити с до + 34 287 лв. за следните 

дейности:  

2.1.Местна дейност 4-02-413 Общински болници -МБАЛ целева субсидия за 

осъществяване на болнична помощ по параграф 43-02 + 34 286,71 лв., за заплащане на 

задължения към: 

 ЕТ «Иван Митков Спасов 89» за въглища 3981.96 лв.;  

 «Топливо» АД –Плевен за въглища общо 6 970.56 лв.;  

 В и К «Йовковци»- В. Търново общо 7 104.95 лв.; 

 ЕОН за заплащане на консумирана електроенергия общо 16 229.24 лв. 

3.Промените да бъдат отразени по разходната част на бюджета за 2010 г. 

 

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 

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. 

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

предложението за 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 
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огрев през 2010 година, съобразено със Заповед № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен 

управител на област В. Търново. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на ПК ”Общинска собственост”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 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 № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен управител на област В. 

Търново, 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 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: 

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 отсъства 
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 ”ЗА” 
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  № 98/21.10.2010 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, 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. и Решение № 67 от 23.07.2010 

г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  

 
1. Допълва т. 2 от Решение № 67/23.07.2010 г. по Протокол № 11/23.07.2010 г.на 

Общински съвет Елена, същата добива следната редакция : 

Т. 2. Дава съгласие да се предоставят безплатно: 

Т 2.1. По 5 пространствени метра кубически дърва за огрев на ветераните, 

участвали във втората световна война и на военноинвалидите и военнопострадалите на 

територията на община Елена. 

Т.2.2. 100 пространствени кубични метра дърва за огрев на МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов – град Елена” ЕООД. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 

отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – Елена и вземане на 

ново решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за развитие на 

селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена да кандидатства пред 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен (Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”. 

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

предложението за отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – 

Елена и вземане на ново решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за 

развитие на селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена 

да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен 

(Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 
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3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на ПК ”Устройство на територията”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.10.2010 г. от 15.00 часа 

предложението за отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – 

Елена и вземане на ново решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за 

развитие на селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена 

да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен 

(Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”, 

като го подкрепя с 2 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

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 отмяна на Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – 

Елена и вземане на ново решение за кандидатстване на община Елена пред Програмата за 

развитие на селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена 

да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен 

(Кандидатски) проект:  

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – 

Елена и вземане на ново решение за кандидатстване на община Елена пред 

Програмата за развитие на селските райони – Мярка 321 – „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони”. Общински съвет – Елена дава 

съгласие на община Елена да кандидатства пред Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) – Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” с Инвестиционен (Кандидатски) проект: 

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център „Иларион 

Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И :  

 
І. Отмeня Решения № № 13/16.02.2010 г. и 14/16.02.2010 г. на ОбС – Елена. 

ІІ. Общински съвет – Елена дава съгласие на община Елена да кандидатства 

пред Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – Мярка 321 – „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” с Инвестиционен 

(Кандидатски) проект: 

„Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, в т.ч.: 

1. Технически проект „Изграждане на Градска художествена галерия в гр. Елена”; 

2. Технически проект „Ремонт и подобряване на Градски културен център 

„Иларион Макариополски” в гр. Елена”; 

3. Технически проект „Ремонт и подобряване на Краеви културен център в с. 

Беброво”; 

4. Технически проект „Изграждане на Младежки спортен център в гр. Елена”; 

5. Технически проект „Подобряване на местата за отдих и обновяване на Парк 

„Калето” в гр. Елена; 

6. Технически проект „Водоснабдяване и канализация – ул. „Чукани” – гр. Елена”. 
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ІІІ. Определя проекта като приоритетен, съответстващ на Общински план за 

развитие на община Елена – за периода 2007-2013 г.: 

1. Приоритет 1: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика”, 

мерки: 

1.2.2. „Дейности, свързани с подобряване на обществените места за почивка”; 

1.2.10. „Развитие на базата за отдих и спортуване”; 

1.2.11. „Възстановяване сградата на бившето начално училище за културно – 

исторически и информационен център и градска художествена галерия;  

1.2.16. „Реконструкция и обновяване/ремонт на обществени сгради с историческо, 

културно и религиозно значение и подобряване на околните пространства, вкл. вертикална 

планировка”. 

2. Приоритет 2: „Духовно и културно развитие”, мярка: 

2.2.4. Обогатяване на културно – историческото наследство. 

3. Приоритет 3: „Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура”, 

мерки: 

3.2. Развитие на водопреносната инфраструктура; 

3.3. Развитие на канализационната инфраструктура; 

3.10. Строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за 

отпадни води. 

ІV. Упълномощава кмета на община Елена: 

1. Да предприеме необходимите действия за осъществяване на процедурата, 

съгласно Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. За условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007 - 2013 г. (Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр. 72 от 

15 Август 2008г., изм. ДВ. бр. 11 от 9 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр. 37 от 18 Май 2010 г., 

изм. ДВ. бр. 45 от 15 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр. 55 от 20 Юли 2010 г.); 

2. Да подготви и внесе кандидатския проект пред ПРСР на МЗХ; 

3. Да подпише декларация, че предназначението на обектите – предмет на 

интервенция по проекта – няма да бъде променяно за период от 5 (пет) години след 

приключване на проекта. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

Василев - Председател на Комисията за избиране на съдебни заседатели към Районен съд 

гр.Елена да запознае присъстващите с предложението за избор на лица, които да бъдат 

предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена. 

Г-н Йордан Василев - Председател на Комисията за избиране на съдебни заседатели 

към Районен съд гр.Елена запозна присъстващите с предложението за избор на лица, 

които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена. 

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.23 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-жа Снежана Капинчева, г-жа 
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Анастасия Тонева-Пеева, г-жа Димка Стоянова, г-жа Росинка Георгиева и г-ца Магдалена 

Борисова да не участват в гласуването, след което подложи на гласуване предложението за 

избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд 

гр.Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100/21.10.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към 

Районен съд гр.Елена 
 

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

администрация, чл.5, ал.4 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 :  

 

Общински съвет Елена предлага на Окръжен съд гр.Велико Търново за съдебни 

заседатели към Районен съд гр.Елена следните лица: 

1. Кина Христова Въчкова град Елена 

2. Мария Иванова Петкова град Елена 

3. Катя Стоянова Цветкова град Елена 

4. Красимира Петрова Минчева град Елена 

5. Росинка Недялкова Георгиева град Елена 

6. Евгения Христова Николова град Елена 

7. Румяна Петрова Иванова град Елена 

8. Анета Илиева Ламбурова град Елена 

9. Стефка Петкова Русева град Елена 

10. Йордан Савов Разсуканов град Елена 

11. Марийка Димитрова Петкова град Елена 

12. Петко Николов Тонев град Елена 

13. Виолета Стефанова Садинова град Елена 

14. Розалина Димитрова Иванова град Елена 

15. Магдалена Любомирова Борисова град Елена 

 

Кандидатите отговарят на условията на чл.67, ал.1 от ЗСВ /Приложение-справка за 

кандидатите/ 

 

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

Кънчев закри 16-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.30 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 


