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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  
 

Днес 8 декември 2011 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. От 

Общинска администрация участие взеха: заместник кмета на общината г-н Йордан 

Димитров, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на МКБППМН, г-жа Мария 

Симеонова – Гл.експерт „Човешки ресурси”, г-жа Сийка Николова – кметски 

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

Атанасова – кметски наместник с.Палици, г-н Йордан Йорданов кметски наместник 

с.Илаков рът, гости и граждани. 

Председателя на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, 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 17 общински съветника. 

Председателят на Общински 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 Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Вн.:Председател ОбС 

2. Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет –

Елена. 

Вн.: Председател ОбС 

3. Предложение относно определяне представители от община Елена в 

сдружения, в които членува. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 

от Кодекса за социално осигуряване. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно отпускане на парична помощ за транспортиране на 

покойник до Република България. 

Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи т.5 от 

проекта за дневен ред, предложението относно отпускане на парична помощ за 

транспортиране на покойник до Република България да се разгледа на закрито 

заседание, по молба на кмета на общината. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред на: 
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Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми 

колеги общински съветници. Предлагам т.1 от Проекта за дневен ред, предложението 

за приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да бъде 

отложена. В този вид внесения Правилник е непълен и следва да бъде доработен. 

Съдържанието на Глава седма, Комисии на Общинския съвет е непълна – не са описани 

задачите, които решава всяка Постоянна комисия. Има и други неточности , които 

трябва да се изчистят и да се отразят в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Искам да взема отношение по т.5 от 

проекта за дневен ред предложение относно отпускане на парична помощ за 

транспортиране на покойник до Република България да се разгледа на закрито 

заседание. Не звучи добре Общинския съвет да взема решение без да има публичност. 

Категорично съм „за” постъпилото предложение за отпускане на парична помощ за 

транспортиране на покойник до Република България, нека не цитираме имена от 

морални съображения, но да бъдем етични в отношенията към хората. Предлагам 

решението на Общинския съвет по т.5 от проекта за дневен ред предложението относно 

отпускане на парична помощ за транспортиране на покойник до Република България да 

бъде с явно гласуване. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на: 

д-р Георги Пеев – общински съветник: Подкрепям направеното предложение от 

г-н Симеон Кънчев т.1 от Проекта за дневен ред, предложението за приемане 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация да бъде отложена. В 

раздадения Проект за Правилник е видно, че има обединяване на Постоянни комисии, 

редно е да бъдат описани какви дейности ще изпълняват те. 

Валентин Гуцов – Председател на ОбС – Елена: Уважаеми колеги, приемам 

вината, като председател на Временната комисия за подготовка на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. На 1 декември 2011 година, от 

16:00 часа се проведе заседание на Временната комисия за подготовка Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, бяха направени 

предложения за промени и допълнения, които се отразиха в Проекта за Правилник и 

единодушно членовете на Временната комисия, в която Вие г-н Кънчев бяхте член, 

подкрепихме и приехме Проекта за Правилник. Приемам, че по-късно сте видели 

непълнота в Глава седма, Комисии на Общинския съвет. Ако бяхте сигнализирали по-

рано можеше да допълним целите и задачите на Постоянните комисии и да внесем 

коректно предложение пред Общинския съвет. Съгласен съм с Вас г-н Кънчев отново 

да се съберем Временната комисия, да преразгледаме Проекта за Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Не бива да се извинявате г-н Гуцов, нито 

Вие нито г-н Кънчев имате вина. Със свое Решение Общинския съвет прие Временна 

комисия за подготовка Проект за Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Временната комисия ни предлагате този Проект за Правилник за 

обсъждане в заседание на Общинския съвет. Ние общинските съветници, които не сме 
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членове на Комисията предлагаме Проекта за Правилник да бъде допълнен. Нека 

съвместно изработим един добър Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, по който да работим пълноценно. Предлагам да отложим 

разглеждането на този нормативен документ в днешното заседание за доработване и 

внасяне на следващо заседание на Общинския съвет. 

Други изказвания не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение за отлагане за следващо заседание на т.1 от 

Проекта за решение, предложение относно приемане Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение т.5 от Проекта за решение, предложение относно 

отпускане на парична помощ за транспортиране на покойник до Република България, 

да не се разглежда на закрито заседание: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно избор на заместник председател на Общински съвет –

Елена. 

Вн.: Председател ОбС 

2. Предложение относно определяне представители от община Елена в 

сдружения, в които членува. 

Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 

от Кодекса за социално осигуряване. 

 Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно отпускане на парична помощ за транспортиране на 

покойник до Република България. 

Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна 

присъстващите с предложението за избор на заместник председател на Общински съвет 

Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам в проекта за решение на 

предложението за избор на заместник председател на Общински съвет – Елена г-ца 

Магдалена Любомирова Борисова да бъде заменена с г-н Лазар Николов Костов. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник: След като отпадна т.1, считам че е 

редно да отпадне и т.2 от Проекта за решение, защото условията и реда за избор на 
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заместник председател и неговите правомощия се уреждат в Правилника. Общинския 

съвет може да избере един или повече заместник председатели, или като представител 

от групата на БСП, в духа на коректност и взаимодействие между двете групи 

общински съветници предлагам да изберем двама заместник председатели на 

Общински съвет – Елена, и това да бъдат г-ца Магдалена Борисова и г-н Лазар Костов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на: 

д-р Георги Пеев – общински съветник: Подкрепям направеното предложение г-н 

Лазар Костов да бъде избран за заместник председател на Общинския съвет, считайки 

че с опита си, като заместник председател на Общинския съвет от двата предходни 

мандата ще бъде полезен в работата на Съвета. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

процедурен въпрос на: 

г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Ако отидем на вариант – избор на 

двама заместник председатели, трябва да правим промяна в текста на стария Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация, който е в сила, след като 

отхвърлихме приемането на новия Правилник. Нека отложим разглеждането на 

предложението за избор на заместник председател на Общински съвет Елена. 

Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Преди малко гласувахме Дневен 

ред за днешното заседание на Общинския съвет. Приехме т.1 от Проекта за дневен ред, 

приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да отпадне. Не 

е уместно сега да предлагате отлагане на следваща точка от Дневния ред. В сила остана 

стария Правилник, по който Общинския съвет има един заместник председател. Като 

Председател на Общинския съвет съм направил предложение за заместник председател 

да бъде избрана г-ца Магдалена Борисова, на която съм гласувал доверие. С оглед 

големината на общината един заместник председател е достатъчен да подпомага 

работата на Председателя на Общинския съвет. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: До сега Общинския съвет работи с един 

заместник председател, не виждам защо е необходимо да увеличаваме броя им. 

Приемам направеното предложение от Вас г-н Гуцов, заместник председател на 

Общинския съвет да бъде г-ца Магдалена Борисова. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за избор на заместник председател на Общински съвет Елена да бъде г-

ца Магдалена Борисова: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

процедурен въпрос на: 

г-н Симеон Кънчев – общински съветник: По Правилник първо се гласуват 

предложенията за отхвърляне или отлагане за следващо заседание. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение за отлагане предложението за избор на заместник 

председател на Общински съвет Елена за следващо заседание: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9/08.12.2011 г. 
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ОТНОСНО: Избор на заместник председател на Общински съвет – Елена 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 

ОТЛАГА разглеждането на предложението за избор за заместник 

председател на Общински съвет – Елена за следващо заседание на Общински 

съвет – Елена. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението 

за определяне представители от община Елена в сдружения, в които членува. 

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

предложението за определяне представители от община Елена в сдружения, в които 

членува. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепям внесеното предложение, 

редно е кмета и председателя на Общинския съвет да бъдат представители на община 

Елена в сдруженията в които членува. Отправям напълно коректен въпрос относно т.8 

от проекта за решение – oпределя представители на община Елена в „Асоциация на 

общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България” и по 

конкретно Стоян Николаев Златев. Да не се получи колизия, тъй като г-н Златев е 

Началник на Общинска служба „Земеделие” гр. Елена. Да няма конфликт на интереси и 

да няма право да членува в Асоциацията на общините – собственици на гори и земи от 

горския фонд на Република България. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Г-н Стоян Златев е 

подписал Декларация за конфликт на интереси. Включен е като представител в 

Асоциацията на общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република 

България, защото има добри познания в тази област и ще защитава интересите на 

общината. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне представители от община Елена в 

сдружения, в които членува: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10/08.12.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на представители на община Елена в сдружения 

 

Съгласно ЗМСМА, общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, 

с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат 

цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, 

произтичащи от техните правомощия. Общинският съвет, като орган на местното 

самоуправление, приема решения за участие на общината в сдружения на местни 

власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и 

определя представителите на общината в тях. 

Конкретните правила за определяне броя на представителите на общината са 

регламентирани в уставите на съответните сдружения.  
С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.15 и във връзка с чл.чл. 59 – 

61 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 

1. Отменя т.1 от Решение № 3 / 14.12.2007 г. на ОбС Елена и определя 

представители на община Елена в Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ): 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена – за делегат; 

- Валентин Владимиров Гуцов, председател на ОбС – Елена – за заместник 

делегат. 

2. Отменя т.2 от Решение № 3 / 14.12.2007 г. на ОбС Елена и определя 

представители на община Елена в Регионално сдружение на общини „Централна Стара 

планина”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- Валентин Владимиров Гуцов, председател на ОбС – Елена; 

- Магдалена Любомирова Борисова, общински съветник, ОбС – Елена. 

3. Отменя т.3 от Решение № 3 / 14.12.2007 г. на ОбС Елена и определя 

представители на община Елена в Регионално сдружение на общини „Янтра”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена – за делегат;  

- Валентин Владимиров Гуцов, председател на ОбС – Елена – за заместник 

делегат. 

 

4. Отменя т.3 от Решение № 44 / 25.06.2004 г. на ОбС – Елена и определя 

представители на община Елена в Сдружение „За чисти селища”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена – за титуляр; 

- Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена – за заместник. 

5. Отменя т.2 от Решение № 86 / 19.12.2006 г. на ОбС – Елена и определя 

представител на община Елена в „Сдружение за Веселина”: 
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- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

6. Отменя т.2 от Решение № 60 / 30.04.2008 г. на ОбС – Елена и определя 

представител на община Елена в „Сдружение на възрожденските градове - Възраждане 

за 21 век”: 

- Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена; 

7. Определя представител на община Елена в сдружение „Общинска мрежа за 

енергийна ефективност ЕкоЕнергия”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

8. Отменя т.II от Решение № 25 / 26.03.2009 г. на ОбС – Елена и oпределя 

представители на община Елена в „Асоциация на общините – собственици на гори и 

земи от горския фонд на Република България”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- Стоян Николаев Златев – общински съветник, ОбС – Елена. 

9. Отменя т.2 от Решение № 90 / 21.10.2010 г. на ОбС – Елена и oпределя 

представител на община Елена в „Асоциация по ВиК – Велико Търново”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението 

за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване. 

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

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за 

социално осигуряване: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/08.12.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за 

социално осигуряване 
 

Постъпили са заявления с вх. № РД.02.15-362/07.10.11 и вх. № РД.02.15-

361/07.10.11 г. от Румяна Миланова Андонова от с. Константин, за вземане на решение 

от Общински съвет – Елена за внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на децата й Кенан Кямилов Хасанов, ЕГН 044904****, 

и Емине Кямилова Хасанова, ЕГН 960519****, които са без право на наследствена 

пенсия от починал родител. Г-жа Андонова е предоставила необходимите документи. 
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Кямил Хасанов Мустафов, баща на Кенан Кямилов Хасанов и Емине Кямилова 

Хасанова, е починал на 09.05.2010г. Същият като наследодател няма достатъчно 

положен осигурителен стаж и децата му нямат право на наследствена пенсия. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 

от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителен стаж, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
Общински съвет – Елена дава съгласие да се внесе предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за 

социално осигуряване на: 

1. Кенан Кямилов Хасанов, ЕГН 044904****; 

2. Емине Кямилова Хасанова, ЕГН 960519****.  
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението 

за отпускане на парична помощ за транспортиране на покойник до Република България. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

процедурен въпрос на: 

г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Предложението е раздадено на всички 

общински съветници, нека не се чете, да преминем към процедура на гласуване. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за отпускане на парична помощ за транспортиране 

на покойник до Република България: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12/08.12.2011 г. 
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ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ за транспортиране на покойник до 

Република България 
 

Постъпила е молба до кмета на община Елена с вх. № РД.02.15-442/28.11.2011г. 

от Себиле Расимова Кечеджиева за отпускане на парична помощ за транспортиране на 

покойната и племенница. 

На 27.11.2011г. в град Утрехт, Холандия внезапно почива Фатме Шабанова 

Алиева. Същата е неомъжена. Бащата е починал през 1991г., майката понастоящем 

работи на четиричасов работен ден по програма към община Елена. Семейството е в 

затруднено финансово състояние. За транспортирането на покойната от град Утрехт до 

София, видно от получените по факс документи от Холандия са необходими 4559 евро. 

Това е непосилна сума за близките. Част от сумата е събрана от дарения на частни лица 

и фирми. Служителите от общинска администрация проведоха редица разговори както с 

Посолството на Република България в Холандия и лично с посланика, така и с 

ръководството на Българския червен кръст за финансово подпомагане на близките, но за 

съжаление такава помощ бе отказана. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Общински съвет Елена дава съгласие да се отпусне сума в размер на 1000 лв. от 

бюджета на община Елена на семейството на починалата в гр. Утрехт, Холандия 

Фатме Шабанова Алиева с ЕГН 800305**** за транспортиране и погребение на 

тленните й останки. 

2. Възлага изпълнението на кмета на общината 

 

 

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

Валентин Гуцов закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


