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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  
 

Днес 3 декември 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 всички 17 общински съветника. От 

Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона 

Кънчева-Савова, 

Участието на кметовете и кметските наместници е  както следва: 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 Севгюл 

Ниезиева – кметски наместник с. Бойковци, г-жа Росица Стефанова – кметски 

наместник с. Тодювци, г-жа Стефка Христова – кметски наместник с. Гърдевци,             

г-жа Аделина Ручка – кметски наместник с. Дрента. 

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 17 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 приемане Правилник за организацията и дейността на 

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

администрация. 

Вн.:Председател на Временна комисия   

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

Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

3. Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии към 

Общински съвет Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

4. Предложение относно определяне на населените места, в който се назначават 

кметски наместници и техните пълномощия.                                                                

                                                               Вн.:Кмета на общината   

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

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев 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 приемане Правилник за организацията и дейността на 

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

администрация. 

Вн.:Председател на Временна комисия   

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

Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

3. Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии към 

Общински съвет Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

4. Предложение относно определяне на населените места, в който се назначават 

кметски наместници и техните пълномощия.                                                                

                                                               Вн.:Кмета на общината   

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев, като председател на 

временната комисия за подготовка Проект на Правилник за организацията и дейността 

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

администрация, запозна присъстващите с предложението за приемане Правилник за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, като уточни, че същия се приема 

съгласно чл. 21,   ал. 3 от ЗМСМА. С този нормативен акт колективният орган урежда 

правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с 

общинската администрация. Към настоящия момент действа Правилник за 

организацията и дейността на общински съвет - Елена, неговите комисии и  

взаимодействието му с общинската администрация, приет в началото на 2012 година. 

Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създават 

трудности при прилагането му в работата на новоизбрания Общински съвет. С оглед на 

това се налага приемане на нов Правилник. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Имам въпрос. Как ще приемаме Правилника, 

раздел по раздел, глава по глава или член по член. Това е основния нормативен акт, 

който следва да спазваме в процеса на нашата работа.  

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: За мен най-удачно е глава по глава. Давам 

думата за обсъждане на Глава І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Практиката по удостояването с почетно 

гражданство на български и чуждестранни граждани е с явно гласуване. В тази връзка 

предлагам в чл. 4, ал. 1, т. 1 текста: “удостояване на български и чуждестранни 

граждани с почетно гражданство;“ да бъде изместен в чл. 4, ал. 2, т. 1. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Става въпрос за това, че текста е записан: 

“удостояване на български и чуждестранни граждани с почетно гражданство;“. Мисля, 

че предложението е коректно нека бъде т. 1, в ал. 2, на чл. 4. Общинският съвет с явно 

гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците да 

приемаме решенията за удостояване с почетно гражданство. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Да си запазим старата действаща процедура по 

удостояване с почетно гражданство, доказала своята целесъобразност. Много е 

неприятно с 16 гласа „за“ и 1 глас „против“ да бъде удостоен почетния гражданин. Това 

най-малко е обидно. Най-добре е консенсусно решение, който не е съгласен с 

процедурата има елегантно излизане от ситуацията – не присъства на заседанието. 

Малко градче сме, полузатворено няма смисъл от тайно гласуване. 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам в чл. 4, ал. 4, т. 5 да отпадне 

текста:“кметове на райони“ и точката придобие следната редакция:“предложения на 

кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;“. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението текста на чл. 4, ал. 1, т. 1: “удостояване на български и 

чуждестранни граждани с почетно гражданство;“ да бъде изместен в чл. 4, ал. 2, т. 1, 

като съответно се промени последващата номерация : 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

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

гласуване предложението в чл. 4, ал. 4, т. 5 да отпадне текста: “кметове на райони“ и 

точката придобие следната редакция: “предложения на кметове на кметства по въпроси 

от своята компетентност;“. 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

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

гласуване Глава І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава 

ІІ.КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване  Глава ІІ.КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 
Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІІІ. 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: В миналия мандат решение за възнаграждението 

на председателя на Общинският съвет така и не взехме. Възнаграждението се 

изплащаше на база взето старо решение. Считам за редно с приемането на Правилника 

да определим и конкретния размер на възнаграждението на Председателя на 

Общинският съвет. В тази връзка предлагам последното изречение на чл. 13 да 
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придобие следната редакция: „Размерът на възнаграждението на председателя на 

общинския съвет да бъде в размер на 75 на сто от възнаграждението на кмета на 

общината. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Вие ме изпреварихте г-н Гуцов. Общинският 

съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от 

определената продължителност на работното му време. Безусловно ще бъде % от 

възнаграждението на кмета на общината, но текста е обвързан със зависимост от 

продължителността на работното време. Ние следва да определим продължителността 

на работното време на председателя в противен случай следва да отпадне текста: 

„продължителност на работното време“. 

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: В Закона за местното самоуправление и 

местната администрация е записано, че размера на възнаграждението на председателя 

на Общинският съвет се определя пропорционално от продължителността на работното 

му време. При 6 часов работен ден възнаграждението на председателя на общинския 

съвет да бъде в размер на 75 на сто от възнаграждението на кмета на общината. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Шест часов работен ден. За пълен работен ден ли 

ще се смята? Да не ощетим председателя? 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Работният ден на Председателя на Общинският 

съвет е ненормиран. Налагат му се служебни ангажименти в почивни дни, ходи на 

срещи след определеното работно време. Предлагам възнаграждението на председателя 

на общинския съвет да бъде в размер на 75 на сто от възнаграждението на кмета на 

общината за 8 часов работен ден.  

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

Лазар Костов – общински съветник: Съгласен съм с предложението на г-н Гуцов. 

Възнаграждението на председателя на общинския съвет да бъде в размер на 75 на сто 

от възнаграждението на кмета на общината за 8 часов работен ден. Няма да тръгваме да 

следим председателя за работното му време. 

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Няма смисъл да се фиксира работно време.  

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

Богдана Пеева – общински съветник: В такъв случай не е ли удачно да отпадне „в 

зависимост“. 

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

Снежана Капинчева – общински съветник: Ако приемем 6 часов работен ден 

председателя ще работи една година, а ще му се зачита 10 месеца трудов стаж. За това 

предлагам последното изречение на чл. 13 да придобие следната редакция: „Размерът 

на възнаграждението на председателя на общинския съвет да бъде в размер на 75 на сто 

от възнаграждението на кмета на общината за 8 часов работен ден. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване чл. 13 да придобие следната редакция: „Общинският съвет определя размера 

на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената 

продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено 

работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена 
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от общинския съвет. Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на 

общинския съвет в размер на 75 на сто от възнаграждението на кмета на общината за 

осем часов работен ден. 

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

Залата напуска общинският съветник г-н Стефан Минчев. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Уточнихме Председателя. Сега нека да оправим и 

заместник председателя. Не съм съгласен с текста, че възнаграждението на заместник 

председателя следва да е % от средната брутна работна заплата на общинската 

администрация.  За това предлагам да уеднаквим критериите за председател и 

заместник председател. Предлагам да определим възнаграждението на заместник 

председателя за един месец в размер на определен % от възнаграждението на 

председателя на съвета или от възнаграждението на кмета на общината. Не е редно да 

го приравняваме към възнагражденията на общинска администрация. 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: По Закона за местното самоуправление и 

местната администрация заместник председателя е общински съветник. В Закона е 

записано, че възнагражденията на общинските съветници за един месец не могат да 

надвишават 70 на сто от средна брутна работна заплата в общинската администрация. 

Ако заложим възнаграждението на заместника да е % от възнаграждението на кмета на 

общината рискуваме да надвишим позволения минимум. За това предлагам да се 

придържаме към нормите в Закона. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Добре. След като считате, че има противоречие с 

текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация, си оттеглям 

предложението. Целта на предложението ми бе само да опростим употребата на 

Правилника. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Г-н кмете, в процеса на работа се натрупват 

такива недоразумения отбелязвайте си ги и като член в Националното сдружение на 

общините на Република България внесете го на заседание за промени в 

законодателството. Предстоят ни да вземаме едни решения за безвъзмездно отдаване на 

помещения за нуждите на държавни служби. Аз съм против. Както ние си плащаме, 

нека и държавата да си плаща. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване  Глава ІІІ. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 
Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІV. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам в чл. 19, ал. 1, т. 6 „писмено“ да 

отпадне. Писмено да уведомява председателя за неучастието си в заседание е една 

бюрокрация. Обаждане по телефон, известяване чрез съобщение. От уважение аз ще се 

обадя за отсъствието си. За това считам за коректно предложението в чл. 19, ал. 1, т. 6 

да отпадне думата:„писмено“, респективно и в чл. 20, ал. 1, т. 5 „писмено“ да отпадне. 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 03.12.2015 г. 

 

 6 

Предлагам да отпадне т. 7 на чл. 19, ал. 1, тъй като текста се препокрива с горе 

цитирания текст на чл. 18, ал. 4.  

В залата влиза общинският съветник Стефан Минчев. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Подкрепям предложението на г-н Топалов да 

отпадне „писмено“. Съгласен съм, че това е чиста бюрокрация. Предлагам в чл. 18, ал. 

2 да се запише, че общинските съветници получават възнаграждение в размер на ½ 

минимална работна заплата за участие в заседание и в работата на Постоянните 

комисии.  

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Прецизирайте текста г-н Моллов. Предлагате 

твърд размер на възнаграждение на общинските съветници за един месец. Редно е 

обаче да има санкция при отсъствие от сесия и неучастие в заседание на комисия или 

предлагате участват или не общинските съветници да получават ½ от минималната 

работна заплата. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Общинските съветници получават 

възнаграждение в размер на ½ минимална работна заплата за участие в заседанията на 

Общинският съвет и на Постоянните комисии. При неучастие им се удържа % от 

възнаграждението, което трябва да получат.  

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Г-н Моллов, какъв да бъде размера на 

санкцията, която предлагате. Временната комисия подготвихме проект на Правилника 

за дейността на Общинският съвет. Проекта бе публикуван на интернет страницата на 

общината за предложения и препоръки. Такива в деловодството на Общинският съвет 

не постъпиха. Какво правим сега предлагаме текстове и се чудим как да ги изчистим. 

Процедурно предлагам 10 минути почивка да се разберем, защото тук стана една 

говорилня и след това да продължим работа делово. 

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

гласуване процедурното предложение за 10 мин.почивка: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

След почивката в залата присъстват 16 общински съветника. 

В залата отсъства общинската съветничка д-р Магдалена Илиева-Гайдарова. 

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

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

оттеглям предложението си за месечното възнаграждение на общинските съветници в 

размер на ½ от минималната работна заплата. 

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

Йордан Йорданов – общински съветник: Искам да използвам възможността и да 

направя следното предложение за размера на възнаграждението на общинските 

съветници. Предлагам в чл. 18, ал. 2 възнаграждението, което получава общинският 

съветник за участието си в заседание на комисия от 50 лв. да стане 70 лв. и за участие в 

заседание на Общинският съвет от 70 лв. да стане 90 лв. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението в чл. 19, ал. 1, т. 6 думата: „писмено“ да отпадне, както и в  

чл. 20, ал. 1, т. 5 „писмено“ да отпадне: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема. 

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

гласуване предложението да отпадне т. 7 на чл. 19, ал. 1:   

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

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

гласуване предложението в чл. 18, ал. 2 общинският съветник получава възнаграждение 

в размер на 50 лв. да стане 70 лв. за участие в комисия и от 70 лв. да стане  90 лв. за 

участие в заседание на Общинският съвет: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

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

гласуване  Глава ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава V. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

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  Глава V. ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІ. 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Да не сбъркам пак нещо със Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Задължително ли е групите да се състоят 

най-малко от 5 общински съветника. Ако е възможно предлагам съставът на групите да 

се състои от 2 общински съветника. По този начин да дадем възможност на колегите от 

ДПС да си образуват група. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението в чл. 38, ал. 2 всяка група да се състои от 2 общински 

съветника: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

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

гласуване  Глава VІ. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІІ. 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Във втората точка от разглежданите проблеми на 

Постоянната комисия по Местно самоуправление е записано: “съответствието на 

наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на международния 
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стандарт;“. Бихте ли ми пояснили какво означава с изискванията на международния 

стандарт и какъв е този стандарт? Китайски или някой друг? Ще Ви помогна с едно 

предложение. Вместо международния стандарт да запишем българското 

законодателство. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението във втората точка от проблемите разглеждани от 

Постоянната комисия по Местно самоуправление текста: „международния стандарт“ да 

бъде заменен с текста: „българското законодателство“: 

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

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

гласуване  Глава VІІ. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІІІ. 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ 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  Глава VІІІ. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІХ. 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ 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  Глава ІХ. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава Х. 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ 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  Глава Х. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, 

ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІ. 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ. 
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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  

Глава ХІ. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІІ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

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  Глава ХІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІІІ. 

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА 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  Глава ХІІІ. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА: 

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

 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІV. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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  Глава ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

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

 

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

гласуване предложението за приемане Правилник за организацията и дейността на 

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

администрация: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 
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На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет  

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за избор на заместник – председател на Общински 

съвет – Елена. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за избор на заместник – председател на Общински съвет – 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  № 14 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник - председател на Общински съвет - Елена  
 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Избира за заместник - председател на Общински съвет – Елена ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за определяне състава на Постоянните комисии към 

Общински съвет Елена, като уточни, че съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общинският съвет избира постоянни комисии и определя 

състава им според професионалната подготовка и лично желание на общинските 

съветници. След като са били определени поименните състави на комисиите е 

постъпило предложение за размяна на двама общински съветника от съставите на 

комисиите. Г-н Йордан Кисьов и г-жа Росинка Георгиева са пожелали да бъдат 

разместени от Постоянните комисии. В тази връзка предложението е г-жа Росинка 

Георгиева да бъде преместена от състава на ПК“ЗСД“ в състава на ПК“ОС“. Г-н 

Йордан Кисьов да излезе от състава на ПК“ОС“ и да бъде включен в състава на 

ПК“ЗСД“. 

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 03.12.2015 г. 

 

 11 

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

Богдана Пеева – общински съветник: Моето мнение, е че г-жа Росинка Георгиева е 

точно на мястото си в състава на ПК“ЗСД“. Нейната компетентност и професионален 

опит са свързани в социалната сфера.  

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

Милко Моллов – общински съветник: Щом хората са се разбрани ние трябва да уважим 

тяхното желание. В Правилника, който току що приехме е записано, че 

разпределението на общинските съветници е на база професионална подготовка, но и 

на лично желание. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението г-жа Росинка Георгиева да бъде преместена от състава на ПК“ЗСД“ в 

състава на ПК“ОС“ и г-н Йордан Кисьов да бъде преместен от състава на ПК“ОС“ в 

състава на ПК“ЗСД“: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

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

предложението за определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет 

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  № 15 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет 

Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42 от Правилника за организацията и 

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

общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя следния състав на Постоянните комисии: 

1.1. Бюджет и финанси: 

1.1.1. Стефан Иванов Минчев 

1.1.2. Мартин Иванов Трухчев 

1.1.3. Йордан Иванов Йорданов 

1.1.4. Снежана Стефанова Капинчева 

1.1.5. Сашо Петков Топалов 

1.2. Устройство на територията: 

1.2.1. Мартин Иванов Трухчев 

1.2.2. Йордан Николов Кисьов 

1.2.3. Милко Здравков Моллов 

1.2.4. Лазар Николов Костов 

1.2.5. Феим Хасанов Ембиев 
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1.3. Местно самоуправление: 

1.3.1. Богдана Симеонова Пеева 

1.3.2. Стела Петрова Горбанова-Василева 

1.3.3. Сашо Петков Топалов  

1.3.4. Анастасия Петкова Тонева-Пеева 

1.3.5. Зехра Халилова Салиева 

      1.4.     Общинска собственост: 

1.4.1. Йордан Иванов Йорданов 

1.4.2. Стефан Иванов Минчев 

1.4.3. Росинка Недялкова Георгиева 

1.4.4. Милко Здравков Моллов 

1.4.5. Снежана Стефанова Капинчева 

1.5. Образование, култура и вероизповедания: 

1.5.1. Росинка Недялкова Георгиева 

1.5.2. Богдана Симеонова Пеева 

1.5.3. Анастасия Петкова Тонева-Пеева 

1.5.4. Магдалена Николова Илиева-Гайдарова  

1.5.5. Феим Хасанов Ембиев 

1.6. Здравеопазване, социални дейности: 

1.6.1. Стела Горбанова-Василева 

1.6.2. Магдалена Николова Илиева-Гайдарова  

1.6.3. Йордан Николов Кисьов 

1.6.4. Лазар Николов Костов 

1.6.5. Зехра Халилова Салиева 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев уточни, че след като 

са приети поименните състави на Постоянните комисии следва всяка комисия да избере 

от състава си председател, който да организира и ръководи заседанията. Избора на 

председател на Постоянните комисии става от Общинският съвет с явно гласуване. 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Бюджет и финанси“. 

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

Мартин Трухчев – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия по „Бюджет и финанси“ г-н Стефан Минчев. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ да 

бъде избран г-н Стефан Минчев: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси 

към  Общински съвет – Елена  
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На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Г-Н СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ за председател на Постоянната 

комисия по БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ към Общински съвет - Елена. 
 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Устройство на територията“. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия по „Устройство на територията“ г-н Мартин Трухчев. 

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

Мартин Трухчев – общински съветник: Аз си правя отвод. В състава на комисията има 

много по-подготвени колеги от мен, които да заемат председателското място. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам за председател на комисията г-н 

Лазар Костов. 

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

Лазар Костов – общински съветник: Нашата група на общинските съветници от БСП 

имаме договорка, че няма да заемаме председателски места, за това наше решение ние 

уведомихме председателя на Общинския съвет. 

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

Феим Ембиев – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната комисия 

по „Устройство на територията“ г-н Йордан Кисьов. 

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

Йордан Кисьов – общински съветник: Предлагам за председател на комисията г-н 

Милко Моллов. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Имаме си партийна договорка, която не може да 

бъде нарушавана. Нека г-н Йордан Кисьов заеме председателското място. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията“ да бъде избран г-н Йордан Кисьов: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на 

територията към Общински съвет – Елена  
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На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
Избира Г-Н ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ за председател на Постоянната 

комисия по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА към Общински съвет - Елена. 
 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Местно самоуправление“. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Като гледам състава на Постоянната комисия по-

достойна да заеме председателското място от г-жа Богдана Пеева не виждам. С 

административния опит, който има г-жа Пеева е най-достойна.  

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

Богдана Пеева – общински съветник: Г-н Председател, в чл. 45, ал. 2 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация е записано, че общинските 

съветници влизат в състава на комисиите според професионалната подготовка и както 

наблегнахте на личното желание. За мен водеща е професионалната подготовка и в тази 

връзка предлагам за председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление г-

н Сашо Топалов. По-подготвен от него да заеме председателския пост аз не виждам. Аз 

си правя отвод. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Принципите в нашата група не могат да бъдат 

нарушавани. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Г-н председател, ако продължим в същия дух до 

никъде няма да стигнем. Кажете, че ГЕРБ не може да управлява и ние петимата 

съветници от БСП да поемем управлението. Предлагам г-жа Зехра Салиева за 

председател на Постоянната комисия по Местна самоуправление. 

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

Зехра Салиева – общински съветник: Благодаря Ви, но си правя отвод. 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Колеги, почваме да правим цирк. Всички 

искахме да сме общински съветници, а не желаем да поемаме отговорност.  

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

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, ние групата 

общински съветници от БСП Ви обявихме, че се отказваме от председателски места в 

постоянните комисии и Ви уведомихме за това. Г-жа Пеева си прави отвод. Аз се 

учудвам от това нейно решение. 

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

Богдана Пеева – общински съветник: Г-н Председател, аз изтъкнах причината поради 

която си направих отвод. Не смятам, че съм достатъчно подготвена да оглавя 

комисията по Местно самоуправление. За това направих предложение за председател 

на комисията да бъде избран г-н Топалов, който е най-запознат с материята. Нека 

вършим работа, а не някъде да сме председатели. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Росинка Георгиева – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия по Местно самоуправление д-р Стела Горбанова-Василева. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление“ 

да бъде избрана д-р Стела Горбанова-Василева: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Местно 

самоуправление към  Общински съвет – Елена  
 

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

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Д-Р СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА за председател 

на Постоянната комисия по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ към Общински 

съвет - Елена. 

 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Общинска собственост“. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия по „Общинска собственост“ г-н Йордан Йорданов. Той бе председател на 

комисията в предния мандат успя да се справи отговорно със задълженията си. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост“ да 

бъде избран г-н Йордан Йорданов: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Общинска 

собственост към  Общински съвет – Елена  
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На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Избира Г-Н ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ за председател на 

Постоянната комисия по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към Общински съвет 

Елена. 
 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Образование, култура и 

вероизповедания“. 

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

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Най-подготвена в случая за 

председател на комисията е г-жа Росинка Георгиева. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 

вероизповедания“ да бъде избрана г-жа Росинка Георгиева: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Образование, 

култура и вероизповедания към  Общински съвет – Елена  
 

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

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Избира Г-ЖА РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА за председател на 

Постоянната комисия по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

към Общински съвет - Елена. 
 

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

предложение за председател на Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности“. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия д-р Стела Горбанова-Василева. 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагате д-р Горбанова да бъде председател 

на две комисии. Браво колеги. Няма ограничения, но не е морално. 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 03.12.2015 г. 

 

 17 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Моля да се гласува предложението. Взехме да 

говорим много за морал. 

Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности“ да бъде избрана д-р Стела Горбанова-Василева: 

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

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

Валентин Гуцов – общински съветник: Колеги, предлагам за председател на 

Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ д-р Магдалена Илиева-

Гайдарова. Тъй като докторката не присъства в залата ако не желае да заеме поста може 

да се откаже и комисията ще си изберат председател на първото си заседание. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

предложението за председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности“ да бъде избрана д-р Магдалена Илиева-Гайдарова: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и 

социални дейности към  Общински съвет – Елена  
 

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

администрация, чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Избира Д-Р МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА за 

председател на Постоянната комисия по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ към Общински съвет - Елена. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне на населените места, в който се назначават кметски наместници и техните 

пълномощия. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на населените места, в който се назначават кметски наместници и 

техните пълномощия, като уточни, че внася предложението по искане на Министерство 

на финансите. Искането е в срок до 5 декември Общинският съвет да утвърди броя на 

кметските наместници на територията на общината. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: В залата са част от кметовете и кметските 

наместници на населените места на територията на общината. Извън проекта за 

решение е, но Ви моля да ни ги представите, тъй като аз не познавам хората. 

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

Лазар Костов – общински съветник: Имате ли виждане на какъв работен ден ще бъдат? 

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: В населените места, които не са 

административен център на кметство, кмета на общината назначава кметски 

наместници. Условието е да са пълнолетни български граждани, да не са поставени под 

запрещение, да не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ и да са живели най-

малко през последните шест месеца в населеното място, като по всяко време може да ги 

освобождава и назначава. Предстои утвърждаване числеността и структурата на 

общинската администрация. В интерес на община Елена е предложението да бъде 

прието във вида, в който го внасям.  

Други изказвания не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за определяне на населените места, в който се назначават кметски 

наместници и техните пълномощия: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 / 03.12.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на населените места, в които се назначават кметски 

наместници и техните пълномощия 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46а от същия,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1.  Определя населените места на територията на община Елена, в които да бъдат 

назначени кметски наместници и определя териториалния обхват на техните 

пълномощия по населени места, както следва: 

1.1. Кметски наместник в с. Блъсковци – за селата Блъсковци, Велевци, Големани, 

Дърлевци, Марафелци, Недялковци, Николовци, Титевци, Търкашени и 

Червенковци; 

1.2. Кметски наместник в с. Бойковци – за селата Бойковци и Светославци; 

1.3. Кметски наместник в с. Гърдевци – за селата Баевци, Гърдевци, Ребревци и 

Шилковци; 

1.4. Кметски наместник в с. Дрента – за селата Баждари, Горни край, Добревци, 

Дрента, Караиванци, Косевци и Пейковци; 
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1.5. Кметски наместник в с. Костел – за селата Валето, Граматици, Зеленик, 

Колари, Костел и Събковци; 

1.6. Кметски наместник в с. Марян – за селата Долни Марян, Марян и Радовци; 

1.7. Кметски наместник в с. Мийковци – за селата Високовци, Горни Танчевци, 

Игнатовци, Мийковци, Ралиновци и Топузи; 

1.8. Кметски наместник в с. Руховци – за селата Руховци и Христовци; 

1.9. Кметски наместник в с. Средни колиби – за селата Бадевци, Берковци, 

Илиювци, Раевци, Средни колиби и Харваловци; 

1.10. Кметски наместник в с. Тодювци – за салата Аплаци, Багалевци, Бейковци, 

Веселина, Драгановци, Драгийци, Дуковци, Кантари, Карандили, Киревци, 

Мирчовци, Мъртвината, Папратлива, Райновци, Султани, Тодювци, Цвеклювци 

и Шиливери; 

1.11. Кметски наместник в с. Чакали – за село Чакали; 

1.12. Кметски наместник в с. Яковци – за селата Балуци, Бръчковци, Вълчовци, 

Вързилковци, Донковци, Драганосковци, Махалници, Стойчевци и Яковци. 

2. Възлага на кмета на общината да приведе структурата на общинската 

администрация в съответствие с настоящото решение, както и да отрази в 

Устройствения правилник на общинската администрация промените, 

произтичащи от същото. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена   

г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 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“ 


