ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№9
Днес 26 май 2016 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
/извънредно/ заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства д-р Магдалена Илиева-Гайдарова . От Общинска администрация участие
взеха: зам.-кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа
Ивона Кънчева-Савова и г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с. Бойковци.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване
за нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно упълномощаване на председателя на Общински съвет Елена да подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на
подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от
общностите местно развитие".
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно осигуряване на финансов ресурс за управление на
Стратегията за местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на
стратегии ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред на:
Сашо Топалов – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия
изказах своето мнение. За мен е редно да разменим поредността на точките от дневния
ред, като т.2 стане точка 3. Мотивите ми за това са че е редно да делегираме права след
като е обезпечено всичко.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение т.2 да стане т.3:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване
за нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно осигуряване на финансов ресурс за управление на
Стратегията за местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на
стратегии ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно упълномощаване на председателя на Общински съвет Елена да подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на
подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от
общностите местно развитие".
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с
предложението за безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за нуждите
на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за нуждите
на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.05.2016 г. от 16.30
часа предложението за безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за
нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, като
го подкрепя с 4 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Предлагам в т.1.1 от проекта за решение да
допълним административния адрес: гр.Елена, ул.“Поп Сава Катрафилов“ № 25.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение за допълнение на административния адрес
гр.Елена, ул.“Поп Сава Катрафилов“ № 25:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за безвъзмездно предоставяне на помещения и
оборудване за нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и
Златарица“:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
отсъства
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СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76 / 26.05.2016 г.
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за нуждите
на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на Сдружение „Местна
инициативна група общини Елена и Златарица“ за срок от 8 години следните
активи, общинска собственост:
1.1. Помещения в сградата на Общностен център - гр. Елена, частна общинска
собственост съгласно АОС № 1113 / 12.11.2015 г., с административен адрес: гр.
Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25, с осигурен достъп за хора с увреждания
(асансьор), както следва:
1.1.1. Помещение № 3 (офис) с площ 10.32 кв.м., разположено на сутеренен
етаж;
1.1.2. Помещение № 4 (архив) с площ 9.07 кв.м., разположено на сутеренен
етаж;
1.1.3. Помещение № 5 (офис) с площ 9.84 кв.м,, разположено на сутеренен
етаж;
1.1.4. Помещение (театрална зала със сцена) с площ 84.38 кв.м.,
разположено на втори етаж - за провеждане на информационни срещи,
обществени обсъждания, конференции и др.
1.2. Офис оборудване, а именно: 4 бр. компютри и принтер, както и обзавеждането,
разположено в помещенията по т. 1.1. от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно ползване със Сдружение „Местна инициативна група - общини
Елена и Златарица“ при условията на т. 1 от настоящото решение.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с
предложението за осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за
местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на стратегии
ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за
местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на стратегии
ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.05.2016 г. от 16.00
часа предложението за осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията
за местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на стратегии
ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., като предлагат в
т.1 от проекта за решение след текста: „дава съгласие“ да се допълни „за солидарно
осигуряване на финансов ресурс“, подкрепили предложението с 4 гласа „за”,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в т.1 от проекта за решение след текста: „дава
съгласие“ да се допълни „за солидарно осигуряване на финансов ресурс“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за осигуряване на финансов ресурс за управление на
Стратегията за местно развитие по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на
стратегии ВОМР" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77 / 26.05.2016 г.
ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за
местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 22 от Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014 –
2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за солидарно осигуряване на финансов ресурс в размер на 12 000
(дванадесет хиляди) лева от бюджета на община Елена, необходими за управление
на стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2
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„Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програмата за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
2. Възлага на кмета на община Елена осигуряването на финансовия ресурс по т. 1
чрез бюджета на общината.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с
предложението за упълномощаване на председателя на Общински съвет - Елена да
подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2.
"Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно
развитие".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за упълномощаване на председателя на Общински съвет - Елена да
подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2.
"Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно
развитие".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.05.2016 г. от 17.00 часа предложението за упълномощаване на председателя на
Общински съвет - Елена да подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за
прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегиите за
Водено от общностите местно развитие", като предлагат в т. 1 от проекта за решение
пред Стратегия за местно развитие да се допълни с „окончателния вариант на“,
подкрепили предложението с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в т. 1 от проекта за решение пред Стратегия за
местно развитие да се допълни с „окончателния вариант на“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за упълномощаване на председателя на Общински съвет Елена да подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на
подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от
общностите местно развитие":
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78 / 26.05.2016 г.
ОТНОСНО: Упълномощаване на председателя на Общински съвет – Елена да
подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка
19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите
местно развитие“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, от Наредба № 22
от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Възлага на председателя Стоян Николаев Златев да се запознае със
съдържанието на окончателния вариант на Стратегията за местно развитие по
подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) за периода 2014 - 2020 г.
на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“.
2. Упълномощава председателя Стоян Николаев Златев да подпише декларация
по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“, в
случай че Стратегията е разработена въз основа на местните потребности и
потенциал на община Елена и съответства на политиките на национално,
регионално и местно ниво, включително и с политиките на десегрегация и
деинституционализация.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:15 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.
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