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
№14
Днес 06 ноември 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 на Община
Елена се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства г-жа Снежана Капинчева. От общинска администрация участие взеха:
заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова,
заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров и
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова.
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 одобряване на постигнатите ценови параметри при
участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико
Търново.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Предлагам да включим още една точка в
дневния ред. Общинските съветници от Общински съвет – Елена да излезем с
обръщение до ръководството на „УниКредит Булбанк“ АД, да не закриват филиала на
банката в нашия град.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Общинска администрация работим в тази
насока. Вчера сме подготвили отворено писмо до г-н Левон Хампарцумян и г-н Енрико
Мините изпълнителни директори на „УниКредит Булбанк“, в което ще приложим
подписка съвместно с представители на бизнеса, второстепенните разпоредители с
бюджетни средства и граждани, които се обслужват във филиалът на банката, с молба
да не се закрива филиалът. Надяваме се да бъде преосмислено становището на
ръководството и филиалът на „УниКредит Булбанк“ гр. Елена да продължи своята
дейност в полза на гражданите и местният бизнес.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Съгласен съм с направеното предложение от г-н
Моллов, Общински съвет - Елена да изрази своята позиция, като вземем решение в
подкрепа дейността на филиалът на „УниКредит Булбанк“ гр. Елена, за да продължи
своята дейност в полза на гражданите и местният бизнес.
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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
гласуване, като т. 2 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението
приемане от Общински съвет- Елена на обръщение в подкрепа на дейността
филиалът на „УниКредит Булбанк“ АД гр. Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния

на
за
на
на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно одобряване на постигнатите ценови параметри при
участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико
Търново.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане от Общински съвет- Елена на обръщение в
подкрепа филиалът на „УниКредит Булбанк“ АД гр. Елена.
Вн.:общински съветник
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова, да
запознае присъстващите с предложението за одобряване на постигнатите ценови
параметри при участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на
НАП Велико Търново.
Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава
Шопова запозна присъстващите с предложението за одобряване на постигнатите
ценови параметри при участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от
ТД на НАП Велико Търново.
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 06.11.2018 г. от 13.45
часа предложението за одобряване на постигнатите ценови параметри при участието на
Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново, като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: За яснота на колегите общински съветници.
Процедурата е извършена, т. е. търгът е проведен и Общината сме спечелили трите
позиции, които ни интересуваха.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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 одобряване на постигнатите ценови параметри
при участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП
Велико Търново:
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СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”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 № 138 / 06.11.2018 г.
Относно: Одобряване на постигнатите ценови параметри при участието на
Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява постигнатите ценови параметри при участието на Община Елена в
търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново, на обща
стойност 24 218 лв., а именно:
1.1. За позиция № 3. Специален автомобил ЗИЛ КС 3575А с рег. № ВТ 1526 АН
цена от 6 336 (шест хиляди триста тридесет и шест) лв.;
1.2. За позиция № 4. Специален автомобил КАМАЗ 54112 с рег. № ВТ 6143 АМ цена от 6 699 (шест хиляди шестстотин деветдесет и девет) лв.;
1.3. За позиция № 5. Специален автомобил МАЗ КС 3577 с рег. № ВТ 1523 АH цена от 11 183 (единадесет хиляди сто осемдесет и три) лв.
2. Включва в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи на Община Елена през 2018 г., параграф 52-00 „Придобиване на
дълготрайни материални активи“, Функция 08 „Икономически дейности и
услуги“, подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“,
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автомобилите по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3., със съответните стойности, и източник на
финансиране „Собствени бюджетни средства“.
3. Средствата в общ размер на 24 218 лв. да се осигурят от резерва за непредвидени
и неотложни разходи по бюджета на община Елена за 2018 г.
4. Възлага на кмета на Община Елена в срок до 07.11.2018 г. да довнесе по сметка
на ТД на НАП Велико Търново средствата, представляващи разлика между
одобрените по-горе стойности по отделните позиции и вече внесените депозити,
както и дължимия местен данък върху застрахователната стойност на
имуществото по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
г-н Милко Моллов да запознае присъстващите с предложението за приемане от
Общински съвет- Елена на обръщение в подкрепа филиалът на „УниКредит Булбанк“
АД гр. Елена.
Г-н Милко Моллов запозна присъстващите с предложението за приемане от
Общински съвет- Елена на обръщение в подкрепа филиалът на „УниКредит Булбанк“
АД гр. Елена, като допълни, че Банката е частна, но все пак е в услуга на населението.
Филиалът в Елена не е с най-лошите показатели в областта, напротив филиалът е на
печалба.
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 предложението за приемане от Общински съвет- Елена на обръщение в
подкрепа дейността на филиалът на „УниКредит Булбанк“ АД гр. Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139 / 06.11.2018 г.
Относно: Приемане от Общински съвет – Елена на обръщение за запазване
дейността на филиалът на „УниКредит Булбанк“ АД в град Елена
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА, приема
следното Обръщение:
ДО
Г-Н ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН
Г-Н ЕНРИКО МИНИТИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ОБРЪЩЕНИЕ
от
Общински съвет – Елена
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили многобройни сигнали от граждани, за закриване
филиалът на УниКредит Булбанк“ АД в град Елена, общинските съветници към
Общински съвет – Елена се обръщаме към Вас, като се надяваме да преосмислите
Вашето становище.
Закриването на филиалът в града би довело до много негативни последици за
гражданите и местният бизнес.
Общински съвет – Елена изразява своята позиция, като подкрепя
справедливото искане на гражданите и фирмите от община Елена за запазване
дейността на „УниКредит Булбанк“ АД в град Елена.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:50 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС
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