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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  
 

Днес 26 ноември 2015 г. от 14:15 часа в Малката зала 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 Анастасия Тонева-Пеева. От Общинска администрация участие 

взеха: инж. Дилян Млъзев - кмет на община Елена, г-жа Петя Добрева-Костадинова - 

главен експерт „ОСКП”, г-н Стоян Комитов - кмет на кметство с. Константин, инж. 

Николай Колев - кмет на кметство с. Беброво, г-жа Зоя Ангелова - кмет на кметство с. 

Майско, г-жа Стела Михайлова - кмет на кметство с. Каменари, г-н Стефан Иванов - 

кмет на кметство с. Палици, г-н Стефан Котуков - кмет на кметство с. Буйновци, г-н 

Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Силвия Йорданова – кметски 

наместник с.Чакали, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Катя 

Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски 

наместник с.Бойковци, г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с.Мийковци. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на 

обществения ред на община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

2. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

3. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на 

"Буковец" ЕООД - гр. Елена и избор на нов управител на дружеството. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

5. Предложение относно определяне представители на община Елена в 

сдружения. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

6. Предложение относно определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС 
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7. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

8. Предложение относно определяне на общински съветници за включване в 

състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници. Освен тези предложения, които внесохме в 

деловодството на Общинският съвет има още въпроси, които предстоят за разглеждане. 

Въздържам се от внасянето им, тъй като все още няма структурирани Постоянни 

комисии към Общинският съвет. Въпросите са сериозни и е хубаво да се обсъдят 

обстойно в Постоянните комисии. Предлагам т.2 от проекта за решение да мине 

последна и да се гледа в закрита част на заседанието. На Вашето внимание предлагам 

една допълнителна точка, относно поемане на общински дълг чрез временен безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България. Обстоятелствата възникнаха в 

последните дни за това си позволявам да я внеса в последния момент преди 

заседанието и предлагам тя да стане т.2. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

Сащо Топалов – общински съветник: В правомощието на общинските съветници е да 

определят размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 

действащата нормативна уредба. Няма лошо и защо т.2 да се разглежда на закрито 

заседание на Общинският съвет? Ние сме публична администрация нашите решения ще 

бъдат оповестени в публичното пространство. В тази връзка предлагам новата точка да 

се включи, като последна точка в дневния ред, за да имаме повече време да се 

запознаем. Моето предложение е да се запази последователността в този дневен ред и 

се включи новата точка, като т.9.  

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 от вносителя т.2 от проекта за дневен ред да стане 

т.9 и да се гледа на закрито заседание, а внесеното ново предложение относно поемане 

на общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 

България да стане т.2: 

“ЗА” – 10,  “ПРОТИВ” – 5,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на 

обществения ред на община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   
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2. Предложение относно поемане на общински дълг чрез временен безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

3. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на 

"Буковец" ЕООД - гр. Елена и избор на нов управител на дружеството. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

5. Предложение относно определяне представители на община Елена в 

сдружения. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

6. Предложение относно определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

                                                               Вн.:Председател на ОбС 

7. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

8. Предложение относно определяне на общински съветници за включване в 

състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

9. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на община 

Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на община 

Елена, като уточни, че предлаганите промени в Наредбата се налагат във връзка с 

противоречие на разпоредба от по-висок ранг, а именно чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за 

закрила на детето. Чрез приемането на предложените промени ще се постигне 

синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство. 

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 изменение и допълнение на Наредбата за опазване на 

обществения ред на община Елена: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения 

ред на община Елена  
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Наредбата за опазване на обществения ред на община 

Елена, както следва: 

 

1. В чл. 25, ал.13 от Наредбата се правят следните промени: 

(13) да осъществяват пропускателен режим за недопускане след 20:00 часа на лица 

ненавършили 14-годишна възраст, съответно след 22:00 часа на лица навършили 

14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст без родител, настойник, 

попечител или друго лице, което полага грижи за тях, съобразно чл.8, ал.3 и 4 от 

Закона за закрила на детето. 

 

2. В чл.26, ал.8 от Наредбата се правят следните промени: 

(8) присъствието на обществени места след 20:00 часа на лица ненавършили 14-

годишна възраст, съответно след 22:00 часа на лица навършили 14-годишна 

възраст, но ненавършили 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител 

или друго лице, което полага грижи за тях, съобразно чл.8, ал.3 и 4 от Закона за 

закрила на детето.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

поемане на общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за поемане на общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България, като уточни, че община Елена изпълнява проект по изграждане на 

Защитено жилище по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Поради 

ред причини строителните работи не приключват в договорения срок. Това налага 

община Елена да отправи до ДФЗ - РА писмо, с което да поиска да се откаже от 

безвъзмездната финансова помощ. Оказва се, че това е по-благоприятният вариант, тъй 

като в противен случай проектът би приключил със статус „неизпълнен“.  С писмо от 

23.11.2015 г. финансиращия орган иска възстановяване на оставащата част от 

преведеното авансово плащане, възлизаща на 154 238.22 лв., ведно с начислените 

лихви. Част от това авансово плащане е преведено към изпълнителите на дейностите по 

проекта, съгласно сключените с тях договори, като по сметката на община Елена, 

салдото на сметката по проекта възлиза на 14 927.87 лв., т.е. недостигът на средствата 

за покриването на задължението към ДФЗ - РА възлиза на малко над 139 000 лв. 

Изпълнението на другия проект „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на 

водите на гр. Елена” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е спряно 

поради регистрирана нередност, като е наложена финансова корекция в размер 25% от 

стойността на договора. При проведена на 25.11.2015 г. работна среща в 

Министерството на околната среда и водите е стигнато до извода, че най-

благоприятното решение за община Елена е да се откаже от изпълнението на проекта, 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.11.2015 г. 

 

 5 

при което ще дължи връщане на получените суми по авансовото и междинното 

плащания в общ размер 168 036 лв. Салдото на сметката по проекта възлиза на 

38 140.70 лв., т.е. недостигът на средствата за покриването на задължението към УО на 

ОПОС възлиза на близо 130 000 лв. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. 

По т.1 от проекта за решение „Подобряване на социалната инфраструктура в община 

Елена чрез изграждане на Защитено жилище“, финансовия орган иска възстановяване 

на сума възлизаща на 154 238 лв. Салдото по сметката 139 000 лв. Целият проект ли е 

на стойност 154 00 лв. и защо толкова много пари са преведени на фирма, която не си е 

вършела работата? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми 

общински съветници. По проекта за изграждане на Защитено жилище община Елена е 

превела авансово 50% от стойността на проекта 166 977 лв. След обявяване на 

обществената поръчка община Елена е върнала авансово плащане в размер на 154 238 

лв. На фирмата изпълнител са преведени 50%. В пълен размер са преведени средствата 

само за проектиране. За технически надзор, за оборудване на машини преводи нямаме. 

По сметка при нас имаме 14 927 лв. Реално трябва да върнем 139 000 лв. Превели сме 

толкова, каквато е практиката. Община Елена е извършвала контрол, правени са 

компромиси, но въпреки всичко до сработване не се стигна.  От това ще си понесем 

последствията неизбежно е. Най-вероятно ще се стигне до съдебни дела. Фирмата 

изпълнител е „Хидроизомат“АД, фирма с голяма дейност и история. Положихме 

усилия и до последно се опитваме да реализираме проекта. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – общински съветник: След като се отказваме, как ще 

изкараме жилището? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Вариантите са няколко. Да се възползваме от 

външно финансиране и кандидатстваме отново в следващия програмен период. Друг 

вариант е със собствени средства да доизградим Защитеното жилище. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. Не ми е ясно какво като съдържание означава цитираното от Вас г-н кмете в 

т.1: “поради ред причини“. Колко са тези причини и какви са? По т.2 изпълнението на 

проекта е спряно поради регистрирана нередност. Каква е тя? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: До кога е срока за вземане на това решение? Ако 

не е спешно по-добре да го отложим. След сформиране на Постоянните комисии да си 

мине за по-обстойно обсъждане и след това Общинският съвет да вземе решение. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината:  Писмото получено от ДФЗ е от 23.11.2015 г. 

До 7 декември трябва да възстановим авансовото плащане, на 10 декември да преведем 

сумата по Оперативна програма „Околна среда“. Ако днес не бъде прието решението от 

Общинският съвет ще уведомя финансиращия орган, че сме в процедура и ще поискам 

отсрочка. До 17, 18 декември процедурата трябва да приключи. „Ред причини“- какво 

съм имал в предвид най-вече недостатъчно сериозното отношение на фирмата 

изпълнител на строителните работи по Защитеното жилище. Първата пречка бе 

отводняването на терена, след това последва авария на водопроводната мрежа. От юли 

месец от страна на община Елена бяха създадени безпрепятствени условия за работа на 
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изпълнителя. Незная колко е уместно и редно ли е да коментирам наемането на фирми 

подизпълнители на проекта. „Регистрирана нередност“ – не е непредставянето на 

проектните разработки от страна на община Елена, а предположение за измама за 

нарушаване Закона за обществените поръчки. Изпълнението на проекта е спряно, като е 

наложена финансова корекция в размер на 25%. С писмо от 30.10.2015 г. управителния 

орган ни уведомява, че ако не се откажем от договора ще дължим този размер, 25% 

финансова корекция плюс полученото авансово плащане.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Тя работата е ясна ще трябва да плащаме, но ще 

настоявам при сформирането на Постоянните комисии да разгледаме този въпрос по-

обстойно. За мен това е чиста кражба. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н кмете, както казва г-н Моллов след като се 

структурират Постоянните комисии към Общинският съвет е хубаво да се седне и 

обстойно да се разгледа въпроса. Работата е ясна. За една част от общинските 

съветници нещата са ясни за друга част от колегите нещата вероятно не са така ясни. 

Не случайно в началото на заседанието, когато ни се предложи точката да бъде 

включена като т.2 от дневния ред възразих и предложих да остане като последна точка. 

Предоставя ни се в последния момент, в това няма лошо обстоятелствата понякога 

налагат това. За това предложих да остане като последна да имаме повече време да се 

запознаем с предложението. Собствените приходи на община Елена са 1 млн.лв., дори 

900 хил.лв. Поемане на дълг в размер на 270 хил.лв. е много – приблизително 30%. 

Това означава яко стягане на коланите. Даваме съгласие община Елена да поеме 

дългосрочен дълг, а крайния срок за погасяване е 31.12.2016 г. Дългосрочен ли е този 

дълг със срок на погасяване една година? И сега задавам много сериозен въпрос. Да не 

би да има други такива предложения за напред? Ако в бъдеще ни предстоят вземането 

на такива решения, нещата ще станат трагични. Въпросът ми е има ли дори опасност от 

други такива предложения? Защото ако има нещата ще станат лоши. Състоянието е 

ясно, предстоят одити на договорите и т.н. Лазар Костов коректно постави въпроса има 

ли срок за отлагане или има срочност за вземане на решението, което да бъде в наш 

интерес. Ако може да изчака във времето, нека първо се разгледа обстойно в детайли от 

Постоянните комисии, които предстои да бъдат структурирани. Аз мислих по 

предложението двоумях се дали да го подкрепя, тъй като ни се внася в последния 

момент. Реших да го подкрепя. Няма да тръгваме срещу кмета, ще го подкрепим това 

предложение, но дано няма други такива за в бъдеще. Извинявайте за многословието, 

но отново питам има ли опасност от други подобни предложения за в бъдеще. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината:   Най-напред ще взема отношение по срока на 

дълга. Терминологията на Закона за публичните финанси е така. Безлихвените заеми от 

централния бюджет ни се отпускат със срок на възстановяване не по-дълъг от края на 

следващата бюджетна година. На следващо място сериозен и резонен е въпроса дали за 

в бъдеще ще има други такива предложения. Непосредствена опасност за останалите 

проекти няма. Одобрени са и чакаме окончателно плащане. Пряка опасност за поемане 

на нов общински дълг няма. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
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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 поемане на общински дълг чрез временен 

безлихвен заем от Централния бюджет на Република България: 

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 ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг чрез временен безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5; чл. 4, т. 6; чл. 13; чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинския дълг, и чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да поеме дългосрочен дълг - временен безлихвен 

заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, при следните параметри: 

- максимален размер на дълга: 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева; 

- валута на дълга: лева; 

- вид на дълга: дългосрочен временен безлихвен заем от Централния бюджет; 

- начин на обезпечаване: собствени приходи по бюджета; 

- начин на погасяване: периодични вноски 

- краен срок на погасяване: 31.12.2016 г.; 

- лихви, такси и комисионни: не се дължат. 

2. Възлага на кмета на община Елена да предприеме необходимите действия пред 

Министерство на финансите за отпускане на безлихвения заем. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

освобождаване от длъжност на управителя на "Буковец" ЕООД - гр. Елена и избор на 

нов управител на дружеството. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за освобождаване от длъжност на управителя на "Буковец" ЕООД - гр. Елена и избор на 

нов управител на дружеството, като уточни, че настоящият управител на дружеството с 

решение на Общинската избирателна комисия е обявен за общински съветник. 

Положил клетва на 5 ноември, като на същото заседание е избран за председател на 

Общинският съвет. Възниква несъвместимост. Г-н Златев е подал молба за 

освобождаване от поста управител на дружеството и е уведомил писмено за това 

председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. С оглед тези 

обстоятелства, предложението е г-н Стоян Николаев Златев да бъде освободен от 

длъжността управител на „Буковец“ ЕООД и за такъв да бъде избран инж. Красимир 

Александров Стойков, 59-годишен, жител на гр. Елена, завършил специалност 

„Промишлено и гражданско строителство и конструкции“. Работил е в общинската 

администрация, както и в строителни организации, има необходимия управленски и 

професионален опит, и качества да се справи с отговорностите като управител на 

общинското дружество. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Подкрепям изцяло издигнатата кандидатура за 

управител на „Буковец“ ЕООД в лицето на инж.Красимир Стойков. Познавам го много 

добре, той е не само добър човек, а е специалист и с опита който има ще бъде полезен 

на дружеството. Отговорен е и си отива на мястото. Гласувам му пълно доверие и 

смятам, че ще се докаже, и дори ще надмине Вашите очаквания. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 37 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведоми, че няма да 

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 

освобождаване от длъжност на управителя на "Буковец" ЕООД - гр. Елена и избор на 

нов управител на дружеството: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ Не участва в гласуването 

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 ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД 

гр.Елена и избор на нов управител на дружеството 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 5 от същия; чл. 137, 

ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 11 и чл. 31, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества и поради избора на досегашния 

управител на „Буковец“ ЕООД за общински съветник, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава от длъжност, но не и от отговорност за действията му като 

управител на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена, Стоян Николаев Златев, с ЕГН 

8007291406. 

2. Избира, чрез пряк избор, за управител на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена, инж. 

Красимир Александров Стойков с ЕГН 5606171423. 

3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 

новоизбрания управител, Красимир Александров Стойков с ЕГН 5606171423, 

договор за управление на „БУКОВЕЦ“ ЕООД за срок от три години. 

4. Упълномощава новоизбрания управител, Красимир Александров Стойков с 

ЕГН 5606171423, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на 

новонастъпилите обстоятелства по отношение на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. 

Елена. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в 

полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в 

полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена, като уточни, че община Елена е придобила 

колесния трактор от дарение. Същия не може да бъде ползван по предназначение в 

дейността на общинска администрация, би бил полезен за дейността на общинското 

дружество „Буковец“ ЕООД. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
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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 учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор 

ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2, във връзка с .чл. 39, ал. 4 от Закона 

за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД със седалище и адрес на управление град Елена, улица 

„Tрети март” № 5а, с ЕИК 814191317, за колесен трактор ЮМЗ 6 КМ с рама         

№ 352766 и двигател № 400529, в техническа изправност, без регистрация. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с „БУКОВЕЦ“ ЕООД, в изпълнение на т. 1 от 

настоящото решение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне представители на община Елена в сдружения. 
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В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне представители на община Елена в сдружения, като уточни че община 

Елена членува в различни сдружения, съществуването на някои от които е уредено със 

закон, а други са създадени на доброволен принцип. В предложения проект за решение 

не са упоменати всички сдружения, в които Общината членува. Причината за това е, че 

някои от тях практически не развиват дейност през последните години. За евентуалното 

прекратяване на членството е необходимо да се приемат съответни изрични решения, 

които следва да бъдат обосновани след допълнително проучване дейността на 

сдруженията. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 определяне представители на община Елена в 

сдружения: 

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 ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в сдружения 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. чл. 59 - 61 от същия,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свои решения №№ 10 / 08.12.2011 г. и 138 / 24.10.2013 г. 
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2. Определя представители на община Елена в сдружения, както следва: 

2.1. В НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ (НСОРБ): 

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

- Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена – за 

заместник-делегат. 

2.2. В РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ „ЦЕНТРАЛНА СТАРА 

ПЛАНИНА”: 

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

 -  Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена; 

 -  Валентин Владимиров Гуцов, общински съветник. 

2.3. 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, председател на Общински съвет Елена. 

2.4. В „АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – 

ООД”: 

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

2.5. В „АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СЕЛИЩА И ТЕРИТОРИИ НА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”: 

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

- Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена – за 

заместник-делегат. 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна 

присъстващите с предложението за определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 

от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, като уточни, че в 

изпълнение на превантивната си дейност по прилагане Закона за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси, новоизбраните кметове и общински съветници, в 

качеството си на заемащи публична длъжност по смисъла на чл.3, т. 8 и т. 9 от ЗПУКИ 

са длъжни да подадат в срок предвидени в закона декларации. Декларациите се подават 

пред Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

към Общинският съвет. Комисията е специализиран, независим постоянно действащ 

орган за проверка и установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по 

чл.3 от ЗПУКИ след което даде думата за предложения за състав на комисията. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам за председател на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси г-н Стоян Златев. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: Предлагам за член на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси г-н Милко Моллов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Правя си отвод и предлагам за член на 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси г-н Лазар 

Костов, който е бил в състава на Комисията и считам, че с натрупания опит ще бъде по-

полезен. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Феим Ембиев – общински съветник: Предлагам за член на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси г-жа Зехра Салиева. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи състава 

на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да се 

гласува анблок и го подложи на гласуване: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, а именно: 

 Председател: Стоян Николаев Златев; 

 член:               Лазар Николов Костов;  

 член:               Зехра Халилова Салиева:  

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:  

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

администрация, в изпълнение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава следния състав на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси   

 Председател: Стоян Николаев Златев 

 член:               Лазар Николов Костов  

 член:               Зехра Халилова Салиева  

2. Възлага на Комисията организацията по изпълнението на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

3. Настоящото Решение отменя Решение № 5 / 18.11.2011 година на Общински 

съвет  Елена 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно спестовни влогове. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани 

с многогодишни жилищно спестовни влогове, като уточни, че местните комисии се 

състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на общинските 

съвети, общините и организациите представляващи гражданите с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди. Съставът на местните 

комисии и техния председател се определя от общинския съвет и се представя за 

утвърждаване от управителния съвет. 

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 определяне състав на Местната комисия по Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове 

 

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. 8, ал. 2 от Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл. 16, 

ал. 3 от Правилника за прилагане на същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 18 / 21.12.2011 г. 

2. Определя състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, както следва: 

Председател:  Йордан Иванов Димитров – заместник кмет на община Елена 

и членове: Петя Стоянова Добрева - Костадинова – главен експерт   

                              „ОСКП“; 

инж. Зоя Иванова Василева – младши експерт „ОС“; 

Здравка Стоянова Бъбрекова – главен специалист  „АОН“; 

д-р Елена Петрова Генчева - Петрова – представител на  

гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове; 

Лазар Николов Костов – общински съветник; 

д-р Стела Петрова Горбанова - Василева – общински съветник. 

3. Определя мандат на комисията – четири години, считано от датата на вземане 

на решението, или до следващо решение за промяна в състава на комисията. 

4. Възлага на кмета на община Елена да изпрати настоящото предложение за 

утвърждаване от Управителния съвет на Националния компенсационен 

жилищен фонд и обнародване в Държавен вестник. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне на общински съветници за включване в състава на комисията за 

картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на територията на община 

Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на общински съветници за включване в състава на комисията за 

картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на територията на община 

Елена, като уточни, че картотекирането на нуждаещите се граждани се извършва  от 

седемчленна комисия, назначена със заповед на кмета на община Елена. В състава на 

комисията освен петима представители на общинска администрация, трябва да има и 

двама общински съветници, определени от Общински съвет - Елена.  

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 определяне на общински съветници за включване в 

състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община 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  № 11 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за включване в състава 

на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена 
 

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. 14, ал. 2 от Наредбата за 

реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на 

общински жилища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя следните общински съветници за включване в състава на 

комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена: 

1. Йордан Иванов Йорданов 

2. Лазар Николов Костов 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на 

кметства в община Елена. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете 

на кметства в община Елена, като оттегли предложението си точката да се гледа в 

закрита част на заседанието. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

общински съветници. Имам свои съображения и предлагам възнагражденията на 

кметовете на кметства с.Буйновци и с.Илаков рът от 470 лв. да станат 500 лв. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: И аз имам в предвид нещо и правя още едно 

предложение. В т.1.1. възнаграждението на кмета на общината от 1 535 лв. да стане 

1 760 лв. Възнагражденията на кметовете на кметства с.Константин и с.Майско от 660 

лв. да стане 760 лв. и месечното възнаграждение на кмета на кметство с.Беброво от 610 

лв. стане 700 лв. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Йордан Кисьов – общински съветник: След като се предложи увеличение на 

възнагражденията на част от кметовете на кметства, считам за редно да се увеличи 

възнаграждението и на останалите. В тази връзка предлагам възнагражденията на 

кметовете на кметства с.Каменари и с.Палици, от 540 лв. станат 600 лв. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам г-н Кисьов да си оттегли 

предложението, защото не звучи сериозно. Не сме се събрали да правим популизъм.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Сега. Колеги, предлагам да бъдем обективни и 

коректни. Една част от присъстващите имаме горчиви спомени от предходни години. 

За това Ви призовавам да не се връщаме назад. Нека бъдем принципни. Г-н кмета си е 

направил разчет на средствата, с които разполага от общинският бюджет. Мотивирал е 

своите предложения за възнаграждения на кметовете на кметства, които са обвързани 

със съответните стандарти. Предлагам Ви да подкрепим така внесеното предложение от 

кмета на общината. Уважавам позицията на кмета бил съм и аз. Зная колко отговорно и 

тежко е това решение. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Подкрепям позицията на г-н Топалов и Ви 

приканвам да приемем предложението внесено от кмета на общината. 

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 увеличаване възнагражденията на кметовете на 

кметства с.Буйновци и с.Илаков рът от 470 лв. да станат 500 лв. 

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на  

гласуване постъпилото предложение в т.1.1. възнаграждението на кмета на общината от 

1 535 лв. да стане 1 760 лв. В т.1.2 възнаграждението на кмета на кметство 

с.Константин от 660 лв. да стане 760 лв. В т.1.3 възнаграждението на кмета на кметство 

с.Майско от 660 лв. да стане 760 лв. и в т.1.4. месечното възнаграждение на кмета на 

кметство с.Беброво от 610 лв. да стане 700 лв.: 

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. Не се приема. 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.11.2015 г. 

 

 17 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

процедура на:  

Йордан Кисьов – общински съветник: Оттеглям предложението си след тези гласувания 

няма смисъл от моето предложение. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на  

гласуване предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета 

на общината и кметовете на кметства в община Елена: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 / 26.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства в община Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2,   т. 

4 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР 

към ПМС № 3 / 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г.,  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 05.11.2015 г., 

както следва: 

1.1. На кмета на община Елена – 1 535 лв. 

1.2. На кмета на кметство Константин – 660 лв. 

1.3. На кмета на кметство Майско – 660 лв. 

1.4. На кмета на кметство Беброво – 610 лв. 

1.5. На кмета на кметство Каменари – 540 лв. 

1.6. На кмета на кметство Палици – 540 лв. 

1.7. На кмета на кметство Буйновци – 470 лв. 

1.8. На кмета на кметство Илаков рът – 470 лв. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена   

г-н Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа. 

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 

Мл.експерт“АТО на ОбС“ 


