
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 0  
 

Днес 16 юни 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 15 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-н Йордан Йорданов и г-н Сашо Топалов. От Общинска 

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

общината г-н Йордан Димитров, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, 

г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Петя Добрева-Костадинова  

гл.експерт „ОСКП“, г-н Калоян Златев – ст.експерт „ОСГГ“. 

От Управителите на търговски дружества присъстваха: г-жа Мария Симеонова – 

управител на „Еленски балкан“ООД, инж. Красимир Стойков – управител на 

„Буковец“ЕООД и г-н Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт“ЕООД. 

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 15 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 извършаване на вътрешни компенсирани промени в 

инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община 

Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и 

земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2015 

година търговските дружества с общинско участие. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да предостави под наем". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на 

правоимащи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от 

имот, частна общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот, частна 

общинска собственост за нуждите на парламентарно представената политическа 

партия. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - с.Илаков рът". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на ОУ "Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на 

защитените училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел 

захранване на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  

захранване на имот № 046018 по КВС на землище с.Майско. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 035423 (образуван от 

имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с.Чакали, за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 015032 по КВС на 

землище с.Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

животновъден обект" 

                                                                                                               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 15 общински съветника. 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършаване на вътрешни компенсирани промени в 

инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и 

земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2015 

година търговските дружества с общинско участие. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да предостави под наем". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на 

правоимащи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от 

имот, частна общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот, частна 

общинска собственост за нуждите на парламентарно представената политическа 

партия. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - с.Илаков рът". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на ОУ "Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на 

защитените училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел 

захранване на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  

захранване на имот № 046018 по КВС на землище с.Майско. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 035423 (образуван от 

имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с.Чакали, за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 015032 по КВС на 

землище с.Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

животновъден обект". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

извършаване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за 

финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община Елена. 

В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за извършаване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за 

финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община Елена. 

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 14.06.2016 г. от 16.30 

часа предложението за извършаване на вътрешни компенсирани промени в 

инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община 

Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги. Предлагам в предложението да бъде включена 

позиция - направа на чешма в парк „Калето“, със срок на изпълнение 1 месец. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Това предложение звучи несериозно. В 

предложение за извършване на компенсирани промени да се предлага включване на 

„направа на чешма в парк „Калето“. Същността на предложението се изразява във 

разместване на обекти и промяна в планираните стойности и източниците на 

финансиране. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: и 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Като вносител не мога да приема в 

предложението за извършване на компенсирани промени в Инвестиционната програма 

включването на такова предложение за направа на чешма в парк „Калето“. Няма яснота 

къде да бъде изградена, няма конкретна стойност. Това което предлагам са 

компенсирани промени изразяващи се във включване на нови позиции и съответно 

отпадане на други с промяна в планираните стойности и източниците на финансиране. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Колеги предлагам да не приемаме 

предложението на г-н Лазар Костов. В парк „Калето“ има детска площадка и за мен е 

неудачен варианта в близост до нея да правим чешма. Децата ще пият морни вода и ще 

се разболяват много често. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за извършаване на вътрешни компенсирани 

промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. 

на община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  79 / 16.06.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на 

община Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 

2016 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Сашо Топалов – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.05.2016 г. от 17.00 

часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и 

земите по чл.19 от ЗСПЗЗ, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за отмяна на действащата и приемане на нова 

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен 

фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  80 / 16.06.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за стопанисване 

и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 

19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
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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. 8 от Закона за 

нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя действащата Наредба за стопанисване и управление на земеделските 

земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, приета с Решение 

№ 52 / 25.04.2013 г.  

2. Приема Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 

общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

приемане на годишните финансови отчети за 2015 година търговските дружества с 

общинско участие. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на годишните финансови отчети за 2015 година търговските дружества с 

общинско участие. 

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 14.06.2016 г. от 16.30 

часа предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2015 година 

търговските дружества с общинско участие, като го подкрепя с 4 гласа „за“, „против“-

1, „въздържали се“-няма.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Гласувалия „против“ на заседанието на 

Комисията съм аз. Предлагам приемането на годишните отчети за всяко търговско 

дружество да става по отделно, с отделно решение, както сме го правели до сега с цел 

улесняване на управителите при регистрацията в Търговския регистър. Да кажа по 

няколко думи за дружествата. „Буковец“ актуална тема за никого не е тайна тежката 

ситуация, в която се намира дружеството. Днес дочух, че на осемте човка ще се връчват 

предизвестия. Ние, като собственик на това общинско дружество трябва да имаме 

отношение, като собствено дружество, а не като на дружество на свободния пазар. В 

предложението е описано финансовото отражение. Не съм съгласен да допускаме 

дружеството да влиза в процедура на несъстоятелност. Не случайно законодателя е дал 

възможност общините да имат общински дружества. Предлагам в проекта за решение 

да добавим т.1.1. Задължава кмета на община Елена в едномесечен срок да предложи 

мерки за оздравяване на общинското дружество. Изразявам позицията си, че дейността 

на фирма „Буковец“ е от значение за общината. Община Елена има възможност да 

финансира дейността на дружеството. Нямаме общинска болница, нямаме дружество 

„Общински имоти“, нямаме фирма „Балкан“ – стига толкова. Браво на управителя на 

„Елена автотранспорт“ дружество, което е моята слабост. Колкото и да е трудно на 

транспортния пазар те оцеляват. „Еленски балкан“ – управителката е тук да я попитаме 

ще даде ли дивидент в размер на 110 лв. „Хосписа“ - едно добро социално заведение. За 

МБАЛ няма да гласувам. Не може 7 години да ходим в процедура на несъстоятелност.  

До кога ще бъде в несъстоятелност още 17? Нищо на практика не се прави там. 
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В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Аз не съм съгласен с Вас г-н Топалов да 

задължаваме кмета на общината да предлага мерки за оздравяване на общинското 

дружество, тъй като принципал е Общинският съвет. В момента приемаме отчетите на 

търговските дружества, за да могат управителите им да ги публикуват в Търговския 

регистър. Добри или лоши това са те. Не е сега момента да обсъждаме състоянието на 

дружествата. Отклоняваме се от същността на предложението. Ще свикаме среща, на 

която обстойно да разгледаме състоянието на общинските дружества и да набележим 

мерки и действия за тяхното по нататъшно развитие. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Общинският съвет е органа, който може да 

задължава кмета на общината според Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Вие какво искате да се задължим ние? Аз съм сигурен, че 

предложението ми е коректно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Не кмета, а управителите на общинските 

дружества трябва да предложат мерки за оздравяване на дружествата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Стефан Минчев – общински съветник: Предложението ни е за приемане годишните 

финансови отчети на общинските дружества. Нека не се отклоняваме от същността на 

предложението, а да ги гласуваме. Г-н Гуцов предложи обсъждането на дейността на 

дружествата да стане на друга среща. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: и 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В никакъв случай не отказвам съдействие, но 

набелязването на мерки за оздравяване дейността на дружеството е задължение на 

управителите, а не на кмета на общината. Никога не съм отказвал на управителите на 

дружествата срещи и разговори за дейността и проблемите им. Дотации Общината 

няма как да дава. Отклонява се същността на внесеното от мен предложение, а именно 

приемане годишните финансови отчети на дружествата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Конкретен въпрос. Може ли „Буковец“ да чисти 

коритото на реката? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да може, но нямат техника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Влизаме в едни излишни спорове. Г-н Топалов 

не чух да правите конкретно предложение. Вчера на заседанието на Постоянната 

комисия задълбочено разгледахме въпроса явно, че е променил позицията си. Това са 

популистки изказвания. Всички разбираме, че Общината няма от къде да извади 

средства за да изплати задълженията на дружеството. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Напротив правя конкретно предложение да 

добавим точка в проекта за решение, с която да задължим кмета на община Елена в 

едномесечен срок да предложи мерки за оздравяване на „Буковец“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Снежана Капинчева – общински съветник: В днешното заседание ни е предложено да 

приемем годишните финансови отчети на общинските дружества. Предлагам да 

преминем на гласуване и продължим по дневния ред. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Вълнувам се и се радвам, че възникнаха спорове. 

От отчетите на дружествата се вижда недоброто им състояние. Защо се е стигнало до 

това състояние, защо не са били предприети своевременни мерки. Предложение на 

следващо заседание за обсъждане Буковец и Болницата задължително трябва да влезе, 

защото всичко в този град ще се затрие. Децата бягат, къщите опустяват. 

Стоян Златев – председател на ОбС: Ще свикаме заседание за обсъждане състоянието 

на общинските дружества и предприемане на оздравителни мерки. Сега нека преминем 

в процедура на гласуване на годишните финансови отчети на търговските дружества с 

общинско участие. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване постъпилото предложение приемането на годишните финансови отчети на 

търговските дружества да бъде гласувано по отделно за всяко дружество: 

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

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

гласуване постъпилото предложение в проекта за решение да добавим т.1.1. Задължава 

кмета на община Елена в едномесечен срок да предложи мерки за оздравяване на 

общинското дружество: 

“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2015 

година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  81 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД 
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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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2015 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага 

на управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в 

срок, определени в чл. 38, ал.1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2015 

година на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  82 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД 

 

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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и 

реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД и възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския 

регистър по реда и в срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за 

счетоводството. Със сумата на печалбата след данъчно преобразуване за 2015 г. да 

се покрие част от натрупаните загуби от минали години. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2015 

година на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  83 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН “ ООД 

 

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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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: 

 

1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на 

съдружниците на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 
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1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; 

1.2. Да предложи да се направи отчисление от печалбата след данъчно 

преобразуване в размер на 10% за „фонд резервен”; 

1.3. Да предложи сумата 111.81 лв., съответстваща на дяловото участие на 

община Елена в дружеството, да бъде преведена по сметка на общината 

като дивидент съгласно  Раздел ХI „Ред за установяване, внасяне на 

дивиденти и покриване на загубите от търговските дружества с общинско 

участие” от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

Община Елена върху общинската част от капитала на търговските 

дружества; 

1.4. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския 

регистър отчетите съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона 

за счетоводството.  

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2015 

година на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ – ЕЛЕНА“ ЕООД – в несъстоятелност: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  84 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „МБАЛ „Д-Р 

ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА“ ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 

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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и 
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реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2015 г. на МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ” – ЕЛЕНА“ ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ с нулеви стойности и 

възлага на синдика на дружеството да го публикува в Търговския регистър по 

реда и в срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2015 

година на „ХОСПИС - ЕЛЕНА“ ООД: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  85 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ХОСПИС  

ЕЛЕНА“ ООД 

 

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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и 

реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на 

съдружниците на „ХОСПИС - ЕЛЕНА” ООД: 

1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; 

1.2. Да предложи с неразпределената печалба от минали години да се покрие 

натрупаната загуба до пълния и размер; 

1.3. Да гласува за възлагане на управителя да публикува годишния 

финансов отчет в Търговския регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, 

ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение да 

предостави под наем". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение да 

предостави под наем". 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които община Елена има 

намерение да предостави под наем", като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да предостави под наем": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

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

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  86 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2016 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да предостави под наем” 

 

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. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2016 г., приета с Решение № 15 / 28.01.2016 г. на Общински съвет 

Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под 

наем” със следния имот, частна общинска собственост: 

ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 15.7 КВ.М., РАЗПОЛОЖЕНО НА ПЪРВИ ЕТАЖ 

ОТ СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ЕЛЕНА, УЛ. „СТ. МИХАЙЛОВСКИ“ № 21, 

СЪГЛАСНО АОС № 446 / 31.01.2006 Г.  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 

г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 15.06.2016 г. от 17.00 часа предложението за промяна в 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 г., като го 

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

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 предложението за промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2016 г.: 

“ЗА” – 17, “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  №  87 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

Приема промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за 

срок от една година без търг или конкурс. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем 

за срок от една година без търг или конкурс. 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен 

фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  88 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за 

отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс 
 

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. 24а, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем 

за срок от една година без търг или конкурс по населени места, номера на имоти, 

документи за собственост и площи, подробно описани в таблици - Приложение № 

1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да сключи договори за наем на 

маломерните имоти от общинския поземлен фонд с избраните заявители за 

стопанската година. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 

дървесина от общинските горски територии през 2016 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 

дървесина от общинските горски територии през 2016 г. 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 г., 

като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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 14.06.2016 г. от 16.30 

часа предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални 

цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 г., като го 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на 

ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии 

през 2016 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  89 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 

продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 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. чл. 111 до 115 от Закона за 

горите и съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски 

територии съгласно горскостопанските планове и редовен Годишен план за 

ползване на дървесина през 2016 г. за следните подотдели по землища – 148 „я“ – 

Беброво,  1 „д”, 6 „ю”, 9 „р“ - землище с. Дрента, 61 „г“ – землище с. Тодювци,  230 

„и” - землище с. Мийковци,  237 „н“, 240 „м”, 240 „н“ – землище с. Каменари, 329 

„а“, 329 „р“ – землище с. Костел, 363 „а“, 363 „б“, 365 „о”, 365 „т1”, 365 „р”, 365 

„р1”, 368 „ф“, 368 „х“, 368 „т“, 369 „т“   – землище с. Шилковци, 378 „т1“, 389 „а1“, 

389 „в1“ – землище с. Средни Колиби. 
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2. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски 

територии съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на 

дървесина, преходни остатъци през 2016 г. за следните подотдели по землища – 2 

„а“, 4 „р”, 9 „п“, 38 „а” - землище с. Дрента, 49 „у”, 50 „щ”, 54 „б” – землище с. 

Тодювци,  187 „з” - землище с. Буйновци, 101 „е” - землище с. Мийковци, 125 „а“ – 

Илаков рът,  237 „а“,  241 „и”, 241 „п”, 243 „л”, 243 „с“, 244 „р“, 244  „т“, – землище 

с. Каменари, 245 „в1“, 334 „е”, 335 „к”,  336 „я2”, 336 „р3” – землище с. Костел, 464 

„ж”, 470 „г2” – землище с. Бойковци, 211 „е1“ – Беброво, 365 „и”, 365 „к”, 365 „л”, 

365 „н”, 365 „в2”, 365 „л2”, 365 „п2”, 365 „р2”, 366 „ч”, 368 „п“, 369 „ж“, 369 „м“  – 

землище с. Шилковци, 367 „и1”, 367 „з1“,  377 „г”, 393 „ч” – землище с. Средни 

Колиби.  

3. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии 

през 2016 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата 

за продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти. 

4. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 

лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  

дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 

 Б) среден: куб.м.  

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 

2. Широколистен объл  

 дървен материал: 

 Бук, дъб, габър и 

други твърди 

широколистни 

видове 

Трепетлика, липа, 

бреза и други меки 

широколистни 

видове 

 А). Едра строителна куб.м.   

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 

 Б) среден: куб.м.   

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 

3.  Дърва за горене и вършина:   

 А) дърва от иглолистни дървесни 

видове с диаметър на д 10 см 

пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки 

дървесни видове с диаметър над 

10 см 

пр.куб.м. 12.00 

 В) дърва от широколистни пр.куб.м. 14.00 
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твърди дървесни видове с 

диаметър на д 10 см 

 Г) дърва от иглолистни, меки 

широколистни и твърди 

широколистни дървесни видове с 

диаметър до 10 см 

пр.куб.м. 10.00 

 

5. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище и 

адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена, 

по реда на чл. 115 от Закона за горите, в размер до 1 693 плътни кубични метра. 

6. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 

постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в списъците да могат да 

закупят по реда на чл. 111, ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени 

кубични метра. 

7. Определя преференциални крайни цени за закупуване на дърва за огрев от 

физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в 

списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва: 

 6.1. От временен горски склад   - 33.00 лв. 

 6.2. Доставени на адрес по местоживеене - 45.00 лв. 

8. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани, 

участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали в 

размер на 6 пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето на 

съответните лица на територията на община Елена. Разходите за добив на дървата 

за огрев по тази точка са за сметка на общинския бюджет. 

9. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с 

изпълнението на настоящето решение. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане. 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане, като го подкрепя с 5 гласа „за”, 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне на имоти - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане: 
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1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  90 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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. 9, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 5, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва: 

№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Отчетна 

стойност, 

лв. 

АОС № / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 18 679.75 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 
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1.3. 

Апартамент № 2, вх. А, ет. 1 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. А, ет. 3 със 

застроена площ 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3 със 

застроена площ 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 2 със 

застроена площ 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. Б, ет. 4 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

2 781.74 

 

2 781.75 

 

2 778.21 

 

2 778.21 

 

2 781.74 

 

 

 

78 / 09.01.1996 г. 

1.4. 
Апартамент № 3, ет.2, вх.Б със 

застроена площ 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.5. 

Масивна двуетажна сграда и 

дворно място („Къща на д-р 

Петков“) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 11 
49 463.30 27 / 20.07.1993 г. 

1.6. 

Дворно място с площ от 389 кв. м., 

заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. № 

352 в кв. 63  

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 13 
3 400.00 225 / 19.04.2000 г. 

1.7. 

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена,  

ул. „Иван Момчилов” № 97 

3 989.54 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.8. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена,  

ул. „Крайбрежна” № 32 

1 700.00 

1 100.00 

1 200.00 

239 / 14.06.2000 г. 

1.9. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

1 112.50 

240 / 14.06.2014 г. 

1.10. Апартамент № 14, вх. Б, ет. 5 
гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 89 
5 449.18 241 / 14.06.2000 г. 

1.11. 
Апартамент № 11, вх. В 

Апартамент № 14, вх. В 

гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 95 

1 700.00 

1 700.00 
278 / 13.03.2001 г. 

1.12. Апартамент № 14 , вх. Б гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 
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1.13. 

Застроен жилищен парцел с площ 

771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена през 

1974 г. и застроена площ 88.74 кв. 

м.: I-ви етаж - 3 стаи, кухня и 

коридор, II-ри етаж - 3 стаи, кухня 

и коридор, жилищна пристройка 

със застроена площ 26.52 кв. м. 

с. Тодювци,  

община Елена 
3 719.63 7 / 20.01993 г. 

1.14. 

Кметството - полумасивна сграда 

на един етаж със застроена площ от 

9 кв. м. 

Здравна служба - полумасивна 

сграда на един етаж със застроена 

площ от 68 кв. м. 

с. Каменари,  

община Елена 
3 200.00 250 / 09.08.2000 г. 

1.15. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 

1.16. 

Кметство и читалище с. Руховци 

читалище масивна сграда на два 

етажа със застроена площ 300 кв.м. 

в съсобственост с „Български 

пощи“ ЕООД, гр. Велико Търново 

с. Руховци, община Елена 10 783.00 231 / 09.05.2000 г. 

1.17. 

Читалище и кметство масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 499 кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 38 434.24 177 / 12.05.1998 г. 

1.18. 

Читалище и кметство двуетажна 

сграда със десет стаи, салон и 

коридори 

с. Палици, община Елена 162 385.88 207 / 20.12.1999 г. 

1.19. 

Читалище и кметство двуетажна 

масивна сграда с дванадесет стаи 

два коридора и един салон със 

застроена площ 365.5 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 21 343.65 151 / 19.11.1997 г. 

1.20. 

Кметство – част от масивна 

двуетажна сграда, а именно: едно 

помещение от 17 кв.м. и стълбище 

от първи етаж; целият втори  етаж 

и 69% ид.ч. от общите части на 

сградата, и дворно място от 515 кв. 

м., в съсобственост с РПК - Елена 

с. Мийковци, община Елена 15 666.00 398 / 23.03.2004 г. 

1.21. 

Кметство и читалище - масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 337 кв.м. 

с. Дрента, община Елена 48 649.05 179 / 13.05.1998 г. 

1.22. 

Кметство и читалище - застроен 

поземлен имот ид.№ 87326.353.71 с 

площ от 312 кв.м. Имотът включва 

сгради ид.№ 87326.353.71.2 със 

застроена площ 106 кв.м. и ид.№ 

87326.353.71.2 със застроена площ 

51 кв. м. 

с. Яковци, община Елена 12 808.38 852 / 28.02.2014 г. 
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1.23. 
Читалище - масивна сграда със 

застроена площ 420 кв. м. 
с. Буйновци, община Елена 29 147.14 111 / 11.03.1997 г. 

1.24. 
Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застоена площ 113 кв.м. 
с. Илаков рът, община Елена 2 649.80 2 / 20.07.1993 г. 

1.25. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.26. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.27. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. заедно 

със съответстващите идеални 

части 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 

1.28. 

Магазин - аперитив със складови 

помещения с обща застроена площ 

103.63 кв.м. и мазе с площ 68.72 

кв.м. заедно с 19.46% идеални 

части 

гр. Елена, ул. „Васил Левски“ 

№ 32-36 
254.22 89 / 26.08.1996 г. 

1.29. 
Сграда „За музей и профсъюзен 

дом”  

гр. Елена,  

ул. „Ил. Макариополски” № 4 
179 037.83 499 / 15.02.2008 г. 

1.30. 

Двуетажна сграда с РЗП 202 кв.м. и 

мазе с площ от 32 кв.м. 

Сграда - кухня с  площ от 19 кв. м. 

и навес с площ от 18 кв.м. 

(„Калева къща“) 

гр. Елена,  

ул. „Хаджи Сергей“ № 2 
21 447.90 891 / 04.11.2014 г. 

1.31. Училищна сграда и дворно място с. Чакали, община Елена 30 540.44 271 / 13.12.2000 г. 

 

2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори 

за имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи по реда на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи по реда на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на 

правоимащи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за изпълнение на съдебно решение за 

обезщетяване на правоимащи по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  91 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи по 

реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

 

 

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 Правилника 

за прилагането на закона за собствеността и ползването на земеделски земи  

(ППЗСПЗЗ), § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ бр. 62 / 10.08.2010 г., в изпълнение на влязло в сила 

Съдебно решение № 274 / 02.01.2001 г. По Гражданско дело № 282 / 2000 г. по описа 

на Районен съд гр. Елена и писмо с вх. № ФС.03.03-32 / 27.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени в собственост на наследниците на Сава 

Стамов Недев, бивш жител на с. Константин, община Елена, следните земеделски 

земи от Общинския поземлен фонд, включени в искане (писмо с вх. № ФС.03.03-32 

/ 27.04.2016 г.) на Общинска служба по „Земеделие“ – гр.Елена: 

1.1. Имот № 032002 с начин на трайно ползване „овощна градина“, с площ 

7.303 дка съгласно скица-проект № Ф16522 / 07.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена 
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1.2. Имот № 018006 с начин на трайно ползване „овощна градина“, с площ 

5.900 дка съгласно скица-проект № Ф16525 / 07.04.2016 г. на Общинска 

служба по „Земеделие“ – гр. Елена 

2. Настоящото Решение да се връчи по реда на Административно процесуалния 

кодекс на наследниците на Сава Стамов Недев, б.ж. на с. Константин, община 

Елена, и служебно - на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Елена. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска 

собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска 

собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена.  

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, 

частна общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена. 

като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на 

част от имот, частна общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – 

гр.Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”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 ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “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  №  92 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна 

общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба - гр. Елена 

 

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. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Министерство на правосъдието - 

Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, Областна пробационна служба 

град Велико Търново, за предоставяне за безвъзмездно управление за срок от десет 

години на част от недвижим имот - частна общинска собственост съгласно АОС № 

446 / 31.01.2006 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена 

под № 36 на 02.02.2006 г., находящ се на ул. „Стоян Михайловски” № 21, в гр. 

Елена, а именно: две съседни помещения с обща площ от 30 (тридесет) кв.м., 

разположени на втория етаж в югозападната част от сградата, намираща се в имот 

пл. № 368, кв. 70 по плана на град Елена, за нуждите на Пробационна служба - гр. 

Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1 като включи в 

него условия за заплащане от страна на ползвателите на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на 

договора от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията 

да бъдат ползвани за нуждите на администрацията или други звена на общинска 

бюджетна издръжка. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите 

на парламентарно представената политическа партия. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за 

нуждите на парламентарно представената политическа партия. 

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 14.06.2016 г. от 

17.00 часа предложението за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна 

общинска собственост за нуждите на парламентарно представената политическа 

партия, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за отдаване под наем на част от недвижим имот, 

частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представената политическа 

партия: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  93 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представена политическа партия 

 

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. 14, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост,  чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 22 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с ПП „АБВ”, регистрирана по ф. дело  

№ 474/2014 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, 

Район Триадица, площад България №1, НДК – основна сграда А.3., кабинет 1.6.,  

ЕИК 176734649, за временно и възмездно ползване на част от имот - общинска 

собственост съгласно АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в службата по вписвания 

на 02.02.2006 г. под № 36, том І, а именно: две преходни стаи с обща площ от 33.5 

кв. м, разположени на втория етаж от сграда, построена в имот пл. № 368, кв. 70 

по плана на гр. Елена, с административен адрес: гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски“ № 21 
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2. Определя наемната цена за частта от имота по т. 1 в размер на 27.47 лв. 

(двадесет и седем лева и 47 ст.) без ДДС, както и срока на договора - до 

приключване мандата на 43-тото Народно събрание. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор с ПП „АБВ“ при 

условията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

увеличаване капацитета на социална услуга "Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост - с.Илаков рът". 

Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко 

Моллов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за увеличаване капацитета на социална услуга "Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост - с.Илаков рът". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 15.06.2016 г. от 17.00 часа предложението за увеличаване 

капацитета на социална услуга "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - 

с.Илаков рът", като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Каква е потребността на услугата и задоволява ли 

се? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Зехра Салиева – общински съветник: Ако ми позволите ще отговоря, тъй като 

Дирекция „Социално подпомагане“ има ангажимент да следи за качеството на 

предлаганата услуга. Да задоволява се потребността. В службата водим регистър на 

чакащите. Имаме 4 –ма чакащи потребители. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – общински съветник: Какъв е срока за изпълнение на 

нашето решение? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Зехра Салиева – общински съветник: От дирекцията ще подадем мотивирано 

предложение до Агенцията за социално подпомагане и извършването на строителните 

дейности по преграждане на столовата до два три месеца ще бъде изпълнено. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за увеличаване капацитета на социална услуга "Защитено 

жилище за хора с умствена изостаналост - с.Илаков рът": 

“ЗА” – 15, “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  №  94 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за хора 

с умствена изостаналост - с. Илаков рът” 

 

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. 36в, ал. 3, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за 2016 г. и мярка 

3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на 

община Елена (2014 - 2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга „Защитено 

жилище за лица с умствена изостаналост - с. Илаков рът“ от 10 на 12 места със 

следните мотиви: 

- да се отговори на потребността от ползване на услугата от потребители, 

попадащи в целевата група (лица с умствена изостаналост); 

- да се осигури по-добро обгрижване на потребителите и да се гарантира 24-

часовото дежурство чрез увеличаване на персонала с една щатна бройка; 

- да се увеличат средствата за издръжка на потребителите чрез намаляване 

на относителния дял на постоянните разходи за предоставяне на 

социалната услуга; 

- да се осигури възможност за служителите в защитеното жилище да се 

възползват в пълна степен от социалните придобивки съгласно отрасловия 

колективен трудов договор. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да 

увеличи капацитета на „Защитено жилище за лица с умствено изоставане - с. 

Илаков рът“ от 10 на 12 места, като делегирана държавна дейност, считано от 

01.07.2016 г. 

3. Възлага на кмета на Община Елена да изпрати решението на Общински съвет 

Елена, заедно с мотивите към него, до Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до 

изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане за увеличаване 

капацитета на услугата. 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ 

"Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 

Република България за учебната 2016 / 2017 г.  

В залата влизат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко 

Моллов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

 

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.06.2016 г. 

 

 31 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ 

"Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 

Република България за учебната 2016 / 2017 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Росинка Георгиева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ 

към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 15.06.2016 г. от 16.30 часа предложението за предложение до 

Министерството на образованието и науката за включване на ОУ "Христо Ботев" 

с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за 

учебната 2016 / 2017 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Изказването ми не е точно по темата, но касае 

образованието в общината. Вчера на заседанието на Постоянната комисия по 

„Образование, култура и вероизповедания“ освен разгледаното предложение 

възникнаха и други въпроси свързани с учебната мрежа в община Елена. Назрели са 

проблеми и следва общината да помогне за преодоляването им. Предлагам в бъдещо 

заседание да се внесе за разглеждане такъв въпрос касаещ образованието в Общината. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: и 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В момента от директорите се събират анализи 

и оценка за състоянието и дейността на училищата. Ще бъдат обобщени и ще ги внесем 

в Общинският съвет. Не е задължително да бъдат приемани с решение. Предстои 

влизане в сила на новоприет Закон за училищното и предучилищното образование. 

Включването на ОУ "Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на защитените 

училища в Република България носи допълнителни средства за това училище и 

облекчава общинския бюджет. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на ОУ "Христо Ботев" с.Беброво в актуализирания списък на 

защитените училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  95 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на Основно училище „Христо Ботев“ - с. Беброво в актуализирания 

списък на защитените училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г. 

 

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. 3 от същия, 

както и с § 6е от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5, 

ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 212 от 02.09.2008 г., ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените училища за учебната 2016 / 2017 г., в него да бъде 

включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област 

Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящето решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореупоменатото училище в актуализирания Списък на защитените 

училища за учебната 2016 / 2017 г. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване на имот № 028004 

по КВС на землище с.Дрента. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване на имот № 028004 

по КВС на землище с.Дрента. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.06.2016 г. от 

16.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване 

на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента, като го подкрепя с 5 гласа „за”, 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел 

захранване на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  96 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване на 

имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 

5 от Закона за устройство на територията, както и с чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - 

въздушно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 

1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за 

земеделските земи. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

Румен Колев Желев, гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ № 5, вх. 

„А“, ет. 2, ап. 21, за части от трасето извън съществуващия сервитут на мрежата 

на ниско напрежение (НН) от МТП Дрента до полигон „Източно от с. Дрента“. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  захранване на имот № 

046018 по КВС на землище с.Майско. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  захранване на имот № 

046018 по КВС на землище с.Майско. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.06.2016 г. от 

16.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 
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устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  

захранване на имот № 046018 по КВС на землище с.Майско, като го подкрепя с 5 гласа 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за  

захранване на имот № 046018 по КВС на землище с.Майско: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  97 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за захранване на 

имот № 046018 по КВС на землище с. Майско 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 

5 от Закона за устройство на територията, както и с чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на водопровод през 

имоти № 046104 с НТП „Полски път“ и № 046103 с НТП „Полски път“  по КВС на 

землище с. Майско за захранване на имот № 046018 по КВС. 
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2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - водоснабдяване на имот № 046018 по КВС на 

землище с. Майско. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 

1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за 

земеделските земи. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

Емил Димитров Ангелов, с. Майско, ул. „Първа“ № 35, за частта от трасето, 

засягаща имоти № № 046104 и 046103, и двата с НТП „Полски път”, собственост 

на община Елена, след влизане в сила на ПУП - ПП. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 035423 (образуван от имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по 

КВС на землище с.Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

ниско свободно жилищно застрояване". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 035423 (образуван от имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по 

КВС на землище с.Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

ниско свободно жилищно застрояване". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.06.2016 г. от 

16.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 035423 (образуван от имоти №№ 

035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с.Чакали, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като го 

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

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 предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 035423 (образуван от имоти №№ 

035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с.Чакали, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  98 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 035423 (образуван от имоти № 

№ 035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с. Чакали, за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” 
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На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11, и от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация(ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 

125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване 

за имот № 035423 (образуван от имоти № № 035422, 035322 и 035328), с НТП 

„Нива“ по КВС на землище с. Чакали - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

с показатели на устройствена зона Жм. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 035423 по КВС на землище с. Чакали за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 015032 по КВС на землище с.Буйновци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За животновъден обект". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 015032 по КВС на землище с.Буйновци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За животновъден обект". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.06.2016 г. от 

16.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 015032 по КВС на землище 

с.Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За животновъден 

обект", като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Аз се извинявам, питането ми е какво ще 

представлява този животновъден обект? Какви животни ще се отглеждат? 

 Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: В предложението си до РИОСВ са 

описали няколко вида животни, които ще отглеждат, единият вид е зайци, не помня 

точно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Нямам нищо против идеята. Смущава ме 

местонахождението на фермата. Граничи с населеното място. Иначе желая на човека 

успех. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: и 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Имахме проблеми с жителите на с.Лазарци. 

Имота е в близост до строителните граници на селото. Ще имаме неприятности, за да 

избегнем това в бъдеще е нужно да прецизираме нормативната си уредба касаеща 

отглеждането на животни в рамките на населените места и отстоянието на такива 

обекти от населените места. 
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Други изказвания  не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 015032 по КВС на землище 

с.Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За животновъден 

обект": 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  99 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 015032 по КВС на землище с. 

Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение - „За животновъден 

обект” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от 

Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване 

за имот № 015032 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За животновъден обект” с режим на застрояване 

минималните показатели на устройствена зона Пп - П застрояване - 40%; Кинт - 

max. 1,0; озеленяване - 40 %.  

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 015032 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на 

ново конкретно предназначение - „За животновъден обект”. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 ч. 

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

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

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

мл.експерт“АТО на ОбС 

 
 


