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П Р О Т О К О Л  
 

№ 6  
 

Днес 11 май 2011 г. от 13.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 10 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Христо Иванов, г-н 

Калин Кършев, г-жа Димка Стоянова, г-н Валентин Гуцов, д-р Стела Горбанова-Василева, 

г-жа Росинка Георгиева. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-

н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, инж.Димитрина 

Иванова – директор на дирекция „УТАБ”. 

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 10 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 даване съгласие на община Елена за кандидатстване за 

безвъзмездна помощ пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по 

проект: BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на управлението на 

предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, за 

реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по 

спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 

година. 

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 10 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 10, “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 даване съгласие на община Елена за кандидатстване за 

безвъзмездна помощ пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по 

проект: BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на управлението на 

предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, за 

реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по 

спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 

година. 

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 кмета на 

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

съгласие на община Елена за кандидатстване за безвъзмездна помощ пред Министерство 

на икономиката, енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, съгласно Механизъм 

за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни 

реформи от Японска страна, за реализацията на Проект за реновиране и закупване на 

необходимо оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска 

собственост АОС № 36/22.07.1993 година. 

В залата влизат общинските съветници: г-жа Росинка Георгиева, г-н Христо Иванов 

и г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

даване съгласие на община Елена за кандидатстване за безвъзмездна помощ пред 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, 

съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна 

помощ за структурни реформи от Японска страна, за реализацията на Проект за 

реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” 

гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 година. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 на община Елена за кандидатстване за 

безвъзмездна помощ пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по 

проект: BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на управлението на 

предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, за 

реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по 

спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 

година: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА отсъства 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 
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” – 13, “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  № 44/11.05.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие на община Елена за кандидатстване за безвъзмездна 

помощ пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по проект: 

BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на управлението на 

предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, за 

реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за 

зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска собственост АОС № 

36/22.07.1993 година 
 

Община Елена желае да кандидатства пред Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма по проект:BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на 

управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска 

страна, за реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за 

зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – АОС № 36/22.07.1993 година. 

Целта на проекта е създаване на адекватно обезпечена материално-техническа база 

за пълноценен и безопасен достъп до спортна дейност за подрастващи младежи на 

територията на община Елена, като се подобрят възможностите за спортно развитие сред 

подрастващите в Общината, подобри техния общ здравен статус и косвено – да създаде 

инфраструктура, която би подобрила условията на живот в община Елена, респективно – 

да противодейства на тенденцията на напускане на младото население и заселването му в 

по-големи областни градове и центрове. 

Изготвена е проектна документация, като необходимите средства за реализирането 

на проекта са в размер на 157241.91 лв. 

Съгласно изискванията за кандидатстване е необходимо към набора от документи 

да бъде приложено Решение на Общински съвет за подкрепа и съгласие за интервенция 

върху общинско имущество/собственост. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
 

Дава съгласие община Елена да кандидатства за безвъзмездна помощ пред 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, 

съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна 

помощ за структурни реформи от Японска страна, за реализацията на Проект за 

реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” 

гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 година. 

 

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

Кънчев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 14.00 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 


