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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  
 

Днес 14 януари 2016 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-н Стоян Златев, г-жа Снежана Капинчева и г-н Феим Ембиев. 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: инж. Николай 

Колев - кмет на кметство с. Беброво, г-жа Стела Михайлова - кмет на кметство               

с. Каменари, г-н Стефан Иванов - кмет на кметство с. Палици, 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-н Деян Капитанов – кметски наместник с.Костел,                   

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

Заместник-председателят на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов, след като 

констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При 

откриване на заседанието в залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-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 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 04.11.2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2015 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение по процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при 

вземане на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан 

Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост 

(бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в 

изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предварително съгласие за учредяване право на 

ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на                    

с. Блъсковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за 2015 година. 

                                                                                                            Вн.:Председател ОбС  

11. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

предложи, като т.12 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за 

отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – Елена, относно изменение 

в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 ОТ 08.01.2016 г. на Областен управител на 

област Велико Търново. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата за изказване по внесения проект за дневен ред на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам предложението за отмяната на нашето 

решение да остане за следващото заседание. Това е сериозен въпрос, касаещ ставките 

на данък недвижими имоти. Нека се запознаем с мотивите поради, които Областния 

управител ни връща решението със своя Заповед. Нека бъдем коректни като 

институция. Няма да бъде фатално да бъде забавено във времето. Призовавам Ви да не 

приемаме включването на предложението в днешното заседание. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Мотивите на Областния управител са 

неспазване на задълженията, вменени в чл.26 и чл.28 от ЗНА. Мотивите представени в 

предложението за изменение на Наредбата са формални и общи, и не изпълняват 

реално изискванията на Закона. При изготвяне на предложението трябва задълбочено 

да се анализират финансовите и икономическите причини за увеличение на данъчната 

ставка. Предстои приемането на Бюджет 2016 г. Съгласно Закона за местните данъци и 

такси до 31 декември на предходната година в правомощията на Общинският съвет е да 

определи ставките на данък недвижими имоти. Безпредметно е преразглеждане на 

решението. Варианта е отмяна на решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – 

Елена, тъй като едно преразглеждане и вземане на ново решение,  ще влезе в сила през 

2017 година. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване, като т.12 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет –Елена 

относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 ОТ 08.01.2016 г. на 

Областен управител на област Велико Търново: 

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

Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 04.11.2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2015 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение по процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при 

вземане на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан 

Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост 

(бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в 

изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предварително съгласие за учредяване право на 

ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на                    

с. Блъсковци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за 2015 година. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС  

11. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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12. Предложение относно отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински 

съвет –Елена относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 ОТ 08.01.2016 

г. на Областен управител на област Велико Търново. 

                                                                                          Вн.:Заместник-председател на ОбС  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 04.11.2015 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.07.2015 г. - 04.11.2015 г. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 13.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 

04.11.2015 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 

04.11.2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 01.07.2015 г. - 04.11.2015 г. 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена за периода 

01.07.2015 - 04.11.2015 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2015 година. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2015 година. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

17.00 часа предложението за Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2015 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Имам въпрос, който не касае точно 

предложението. Каква възможност има община Елена да намери подслон на една 

гражданка останала без жилище? И по принцип какви са възможностите на общината за 

приютяване на бездомници, в предстоящите студени зимни дни? 

 Заместник-председателят на Общински съвет – Елена Валентин Гуцов даде 

думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ще отговоря в края на заседанието, защото 

питането не касае същността на внесеното предложение, разбира се ако г-жа Пеева 

няма нищо против. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за Отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление през 2015 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

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 ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

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

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2015 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от същия;  чл. 

66а от Закона за общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2015 година съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2015 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

на община Елена за 2015 г. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 16.30 

часа предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз на община Елена за 2015 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за утвърждаване на Актуализиране 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2015 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

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 ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
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15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

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

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 / 14.01.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2015 г. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 4  от Закона за 

публичните финанси и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена,,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2015 г. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура "Услуги за 

ранно детско развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020". 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 13.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на Община Елена с 

проектно предложение по процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", като го подкрепят с 5 гласа 

„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение по процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020": 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура "Услуги за ранно детско развитие" от Оперативна програма "Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020" 

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. 17, ал. 1, т. 7 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Възлага на кмета на община Елена да подготви и подаде пред управляващия 

орган проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020“. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - 

гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от общото 

събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново 

на извънредно Общо събрание. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчевв – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет - 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

16.30 часа предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 

гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

17.00 часа предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 

гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

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

уважаеми колеги. Вчера на заседанието на Постоянната комисия гласувах „за“, но след 

като размислих, днес ще гласувам твърдо „не“. С мотив, че парите ще изчезнат и нищо 

няма да се направи. Това, което се прави е да се прехвърля отговорността на общините. 
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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Касае се за обект със сериозни декари. Тази тема 

стои от доста време. Очевидно, че нещата се развиват. Намеренията са да се инвестира 

в подобряване здравните услуги. Има много бизнес интереси. Нека ние с нашето 

решение да се присъединим към ръководството на болницата да реши проблема. Нека 

морално подкрепим желанието им за продажба на имота. Сградата стои бездиханна от 

доста години. Явно сега нещата са наболели. Призовавам Ви да подкрепим внесеното 

предложение, с което да определим как да гласува нашия представител при вземане на 

решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - 

гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Според мен трябва да се съберат двете болници. 

Преди време ползвах услугите на болничното заведение. Налага се едно 

транспортиране от старата до новата болница. Това е неудобство за пациентите. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за гласуване на представителя на община Елена 

при вземане на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан 

Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 

АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 от 

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

общинската част от капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на 

Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 19.01.2016 г. (или при липса на кворум - за 10.02.2016 г.) по 

въпросите, включени в дневния ред, както следва:  

1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ продажбата на недвижими имоти, собственост 

на дружеството, а именно:  

А) УПИ II, кв. 136 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ поземлен 

имот с площ 18 706 кв.м. заедно с незавършен обект на строителството 

„Хирургически блок“, включващ блок № 1, изграден до девети етаж и 

частично изпълнени Ел и ОВ, и изкоп за блок № 2 
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Б) УПИ V, кв. 141 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ поземлен 

имот с площ 1 450 кв.м. заедно с построената в него сграда със застроена 

площ 385 кв.м. и предназначение - „парова централа“ 

2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ възлагане на изпълнителния директор да 

отправи предложение до Министерски съвет за продажба на недвижимите 

имоти по т. 1 от дневния ред. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за обявяване на имот - публична общинска собственост (бивша детска 

градина в гр. Елена) за частна общинска собственост.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за обявяване на имот - публична общинска собственост (бивша детска градина в гр. 

Елена) за частна общинска собственост, като уточни, че внася предложението 

повторно, тъй като след станалите разисквания предложението не е прието. Обърна 

внимание на същността на предложението. Става въпрос за обявяване на имот от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост, който е изгубил 

характеристиките за такъв. Ако бъде подкрепено предложението следващата стъпка, 

която ще бъде предприета е да се дискутира темата „за“ или „против“ имота да бъде 

предоставен за нуждите на Районно управление Елена. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

17.00 часа предложението за обявяване на имот - публична общинска собственост 

(бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост, като го подкрепят 

с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Промених решението си. Ще гласувам „за“, 

защото това нещо няма да стане. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Не присъствах на миналото заседание 

когато се е обсъждал въпроса, за това ще си позволя да изразя моята позиция. 

Внесеното предложение е за обявяване на имота от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост. Сградите следва да бъдат съхранявани по най-добрия 

начин. Най-удачно е да намерим предназначение на пустеещите имоти общинска 

собственост за да бъдат съхранени. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Нека смешно да прозвучи, но съм принудена. 

Сама взех това решение, защото по-добре е да имаме Районно управление. Не съм 

съгласна, че толкова години за тази сграда не е намерено предназначение. Според мен 

сградата трябва да се ползва от деца. За мен това е трябвало да стане детски комплекс. 

Ще гласувам „за“ внесеното предложение, тъй като не са постъпили други 

предложения за устройване на Районното управление. Не съм запозната със статута на 

други сгради, които стоят празни. Променям позицията си само за да имаме Районно 

управление. 
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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: За две седмици позициите рязко се промениха. 

Кой преспал, кой е принуден. Нека говорим за същността на въпроса. Публичната 

общинска собственост е по-значима, защото има ограничен режим на разпореждане. Не 

злоупотребявайте с темата, че няма да има Районно управление в Елена. Защо се 

насажда тази теза. Детската градина „Ана Брадел“ стоя бездиханна сграда, докато не 

дойде времето да бъде реновирана и отново да заработи, като детска градина. 

Призовавам Ви да не бъдем такива песимисти и да преосмислим още веднъж вота си. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена Валентин Гуцов даде 

думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Стопанисването на общинската собственост 

била тя публична или частна общинска собственост е вменено на кметовете на общини 

съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тези 

задължения са спазени. Сградата се съхранява. Инсталациите не са похабени, покрива е 

в добро състояние. Пак ще кажа, че предложението, което внасям е част от една 

двустъпкова процедура. Обявяване на имот от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост, след което ще преминем към дискусия за предоставянето 

на сградата за нуждите на Районното управление. На предходното заседание, казахте да 

не избързваме да дадем време за обмисляне на други възможности. В края на 

заседанието Ви поканих да дойдете да коментираме наболелия въпрос. Никой не се 

отзова.  Не постъпиха и предложения. Служителите на Районното управление в Елена 

не заслужават да работят в тези условия. Срамно е и не е достойно да изпълняват 

отговорно професионалните си задължения при тези условия. Отстъпихме им терен 

преди години, но инвестиционното намерение не бе реализирано. Сега желанието им е 

да преустроят бившата детска градина. В краткосрочен план не виждам друг вариант за 

решаване на въпроса. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Проблема е в следното: Държавата по най-

изуитския начин притиска общините. За това негодуваме общинските съветници. 

Условията при които работят служителите на Районното управление са крайно лоши, 

това е така. Никой от нас не е против устройването на полицията. Държавата ни извива 

ръцете, а когато гражданин се обърне към държавата, „тя е готова да го изяде“. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Не се разбираме май нещо. Да не се внушава, че 

някои от общинските съветници е против устройването на Районното управление. На 

времето им е предоставена сграда Конака, както го знаят една част от еленчани, 

предоставили сме им автомобили. Отношението на община Елена към полицията е 

доказано в годините. Въпроса е да решим проблема трайно. Да реализираме един по-

добър вариант. Мога да се самокритикувам, че не сме предприели действия до сега за 

устройването на Районното управление. Нека се направят финансови разчети, да станат 

ясни позициите. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми общински съветници, 

обсъждаме въпроса за собствеността. Имота да бъде обявен от публична за частна 

общинска собственост. Сегашната детска градина бе уредена в ремонтираната сграда, 

но не се откри нова детска градина. На територията на град Елена две детски градини 

не са работили от години. 
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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Гуцов, в гр.Елена са работили четири детски 

градини. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Г-н председател за пореден път 

обсъждаме въпроса за устройването на Районното управление. Искането им бе 

Общинският съвет да им отдаде за безвъзмездно ползване имот, за построяване на нова 

сграда. Това си остана само като инвестиционно намерение. Сега Министерството на 

вътрешните работи какви гаранции ни дава, че ще се предприемат съответните 

постъпки за преместване на Районното управление в тази сграда? 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена Валентин Гуцов даде 

думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уверенията и намеренията на Областното 

управление е по-скоро да започне преустройството на сградата. За следващото 

заседание, при обсъждане на втората стъпка, предоставяне имота за нуждите на 

Районно управление Елена ще поканя главния комисар да поеме ангажимент пред Вас 

и да Ви увери, че ще извършат действията по преместване. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за обявяване на имот - публична 

общинска собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска 

собственост: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

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

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот - публична общинска собственост (бивша детска 

градина в гр. Елена) за частна общинска собственост 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост; чл. 5, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост имот (бивша детска градина), 

представляващ масивна триетажна сграда със застроена площ от 339 кв. м. и 

дворно място от 2 960 кв. м., попадаща в УПИ III, кв. 69 по плана на гр. Елена, ул. 

„Арх. Миланов“ № 4, обявен за публична общинска собственост с АОС № 131 / 

24.04.1997 г., вписан в служба по вписванията към Еленски районен съд на 

05.07.2011 г. под № 72, том III. 

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

отписване на имота от актовите книги за публична общинска собственост, както и 

да състави Акт за частна общинска собственост в съответствие с настоящото 

решение. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на 

съдебно решение за признато право на собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно 

решение за признато право на собственост. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

17.00 часа предложението за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в 

изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост, като го подкрепят с 

5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

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” 
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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 ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

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

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на 

съдебно решение за признато право на собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилникa 

за прилагането на закона за собствеността и ползването на земеделски земи; § 27, ал. 2, 

т. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (обн. ДВ бр. 62 

/ 10.08.2010 г.), в изпълнение на влязло в сила Съдебно решение № 197 / 09.11.2000 г. 

по Гражданско дело № 205 / 2000 г. по описа на Районен съд гр. Елена,  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя в собственост на наследниците на Али Юсеинов Токатлиев, бивш 

жител на с. Каменари, Община Елена, следните земеделски земи от Общински 

поземлен фонд на с. Каменари, включени в писмо изх. № РД-02-259 / 04.12.2015 г. 

на Общинска служба по земеделие - гр. Елена: 

1.1. Имот № 015154 по КВС на с. Каменари (ЕКТТЕ 35729), община Елена, с 

начин на трайно ползване „нива”, с площ 4.231 дка, съгласно скица-проект 

№ Ф00617 / 16.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена; 

1.2. Имот № 041175 по КВС на с. Каменари (ЕКТТЕ 35729), община Елена, с 

начин на трайно ползване „нива”, с площ 4.267 дка, съгласно скица-проект 

№ Ф00616 / 16.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена; 

1.3. Имот № 045156 по КВС на с. Каменари (ЕКТТЕ 35729), община Елена, с 

начин на трайно ползване „нива”, с площ 4.991 дка, съгласно скица-проект 

№ Ф00618 / 16.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена;  

1.4. Имот № 025027 по КВС на с. Каменари (ЕКТТЕ 35729), община Елена, с 

начин на трайно ползване „ливада”, с площ 20.163 дка, съгласно скица-

проект № Ф00620 / 16.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие 

гр. Елена; 
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1.5. Имот № 045158 по КВС на с. Каменари (ЕКТТЕ 35729), община Елена, с 

начин на трайно ползване „нива”, с площ 9.248 дка, съгласно скица-проект 

№ Ф00619 / 16.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. 

Елена. 

2. Настоящото решение да се връчи по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и служебно - на Общинска 

служба по земеделие - гр. Елена. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за предварително съгласие за учредяване право на ползване за 

устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с 

над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

17.00 часа предложението за предварително съгласие за учредяване право на ползване 

за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци, като 

предлагат отлагане вземането на решение до представяне становище от местното 

пчеларско дружество по внесеното предложение с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма.  
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Нямаме представа дали регистрирането на 

пчелните семейства не противоречи на чл. 8, ал.1 от Закона за пчеларството. Според 

мен нямаме основание за вземане на такова решение. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Пчеларите от Местното пчеларско 

дружество имаха право да присъстват на днешното заседание. Изненадан съм, че нямат 

представител. Аз подкрепям становището на Постоянната комисия. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за отлагане предложението за предварително 

съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни 

семейства в землището на с. Блъсковци: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване право на ползване за 

устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. ал. 1 и 2, и чл. 12 от 

Закона за пчеларството; чл. 39, ал. 5 и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 55, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ предложението за предварително 

съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 

пчелни семейства в землището на с. Блъсковци. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

четвъртото тримесечие на 2015 година. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет - 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

16.30 часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година, като го подкрепя с 5 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за 

командировки на кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година 

 

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. 4 от Наредбата за 

командировките в страната,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

четвъртото тримесечие на 2015 г. в размер на 575.82 лв., както следва: 
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- за пътни разходи с личен автомобил  295.27 лв.; 

- за нощувки      180.55 лв.; 

- за дневни разходи     100.00 лв. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

запозна присъстващите с предложението за изплащане на допълнително 

възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2015 година. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет - 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

16.30 часа предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2015 година. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение 

на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2015 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община 

Елена за постигнати резултати за 2015 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т.2 от 

Вътрешните правила за заплатите в общинска администрация в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2015 година в размер на 1 228 лв. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община 

Елена за постигнати резултати през 2015 година. 
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Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет - 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.01.2016 г. от 

16.30 часа предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 / 14.01.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 1 от 

Вътрешните правила за заплатите в общинска администрация в община Елена,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати за 2015 година на база 

отработено време, както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  528 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 528 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 488 лв. 

4. На кмета на кметство Каменари – 72 лв. 

5. На кмета на кметство Палици – 72 лв. 

6. На кмета на кметство Буйновци – 63 лв. 

7. На кмета на кметство Илаков рът – 63 лв. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

запозна присъстващите с предложението за отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на 

Общински съвет –Елена относно изменение в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 ОТ 

08.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на 

Общински съвет –Елена относно изменение в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 ОТ 

08.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 / 14.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – Елена, 

относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 от 08.01.2016 г. на 

Областен управител на област Велико Търново 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 26, ал. 2  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 

1, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и Заповед № ОА04-141 от 08.01.2016 г. на 

Областен управител на област Велико Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Отменя Решение № 23 / 17.12.2015 г., по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на 

Общински съвет – Елена, относно изменение в Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-

141 от 08.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново. 

 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена Валентин Гуцов даде 

думата за отговор на запитването от г-жа Богдана Пеева – общински съветника на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: С въпроса са запознати всички институции на 

територията на община Елена. Става въпрос за жителка на гр.Елена, която юридически 

погледнато има сключен граждански брак. Живеела е на съпружески начала с лице, 

който вече е покойник. Съпругът и децата на жената живеят в с. Стара река. Има 

здравословни проблеми, затруднена е да се обгрижва сама. Коментирали сме въпроса с 

Дирекция социално подпомагане, Районно управление Елена, Районна прокуратура 

Елена. Изпратили сме уведомително писмо до семейството на жената, които са 

отговорни за нейното отглеждане, но под каква причина те не се наемат с грижите за 

нея не сме уведомени. По отношение какви са възможностите на община Елена да 

приюти бездомници – нямаме такива възможности. Бяхме настанили жената в дома в с. 

Церова кория, но е изписана от там. Не отговаря на условията да бъде настанена в 

болнично заведение. От човешка гледна точка проблема е много сериозен. В големите 

градове има сформирани кризисни центрове. В този период на годината е много трудно 

да бъде настанено лице, тъй като капацитета е ограничен.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Заместник-председателят на Общински съвет 

Елена г-н Валентин Гуцов закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 ч. 

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

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

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Заместник-председател на 

Общински съвет – Елена 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова - Мл.експерт“АТО на ОбС“ 
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