
 

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 1  
 

Днес 28 юли 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 Милко Моллов и г-н Сашо Топалов. От Общинска администрация 

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

г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,  

арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, г-н Христо Захариев – директор 

на дирекция „ФПХД“, г-жа Петя Добрева-Костадинова  гл.експерт „ОСКП“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Стела 

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

с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Евгения 

Кандева – кметски наместник с.Мийковци, г-жа Росица Стефанова – кметски 

наместник с.Тодювци, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци, г-жа 

Стефка Христова – кметски наместник с.Гърдевци. 

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 информация за изменение на общинския бюджет за 

второто тримесечие на 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - 

Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. - 30.06.2016 г. 

                                                                                       Вн.: Председател ОбС   

3. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 

30.06.2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза 

на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по 

проект "Услуги за ранно детско развитие в община Елена". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за 

отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение            

№ 63 / 28.04.2016 г. на Общински съвет Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински 

съвет Елена и предоставяне на помещение - частна общинска собственост за 

обособяване на Общински туристически информационен център 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински 

съвет Елена и приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска 

собственост (автоспирка в с. Лазарци). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

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

пречистени отпадъчни води от имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

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

кабелно ЕЛ захранване на имот № 124023 по КВС на Землище с. Яковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 111050 по КВС на гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За свинеферма“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки 

на кмета на община Елена за първото полугодие на 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                                                                                                               

15. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметове на кметства в община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 

2016 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т.16 

в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за освобождаване от 

длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на 

дружеството. 

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, като т.16 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за 

освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на 

нов управител на дружеството: 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за 

второто тримесечие на 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - 

Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. - 30.06.2016 г. 

                                                                                       Вн.: Председател ОбС   

3. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 

30.06.2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза 

на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по 

проект "Услуги за ранно детско развитие в община Елена". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за 

отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение            

№ 63 / 28.04.2016 г. на Общински съвет Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински 

съвет Елена и предоставяне на помещение - частна общинска собственост за 

обособяване на Общински туристически информационен център 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински 

съвет Елена и приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска 

собственост (автоспирка в с. Лазарци). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

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

пречистени отпадъчни води от имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

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

кабелно ЕЛ захранване на имот № 124023 по КВС на Землище с. Яковци. 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 111050 по КВС на гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За свинеферма“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки 

на кмета на община Елена за първото полугодие на 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                                                                                                               

15. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметове на кметства в община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 

2016 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на 

„Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Искам да направя едно процедурно 

предложение. Залата не се ползва само от общинските съветници, ползва я и общинска 

администрация. Предлагам в бюджета за 2017 година да бъдат заложени средства за  

закупуване на климатик. 

 

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 

информация за изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2016 г. 

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 информация за изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2016 г. 

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 27.07.2016 г. от 16.30 

часа предложението за информация за изменение на общинския бюджет за второто 

тримесечие на 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 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 информация за изменение на общинския 

бюджет за второто тримесечие на 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” 
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8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

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  № 100 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за второто 

тримесечие на 2016 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4  от Закона за 

публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения 

план на приходната и разходната част по функции и дейности към 30.06.2016 г., 

както следва: 

1. По приходната част: 9 462 773 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 9 462 773 лв., разпределени по функции и дейности, 

съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - 

Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. - 30.06.2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

27.07.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане Отчет за дейността на 

Общински съвет - Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. - 30.06.2016 г., 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

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

гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и 

на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. - 30.06.2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  101 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г. 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  

за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

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 

отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 30.06.2016 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 30.06.2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

27.07.2016 г. от 16.00 часа предложението за отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от началото на мандат 

2015 - 2019 г. до 30.06.2016 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- 2. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 

30.06.2016 г.: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  102 / 28.07.2016 г. 

 

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

общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 - 2019 г. до 

30.06.2016 г. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 05.11.2015 - 31.12.2015 г. съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г. съгласно 

Приложение № 2. 

 

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 

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на труда и 

социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект "Услуги за ранно 

детско развитие в община Елена". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на труда и 

социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект "Услуги за ранно 

детско развитие в 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 27.07.2016 г. от 16.30 

часа предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по 

проект "Услуги за ранно детско развитие в община Елена", като го подкрепя с 5 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 издаване на запис на заповед от община Елена в 

полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово 

плащане по проект "Услуги за ранно детско развитие в 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 ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
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8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

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  №  103 / 28.07.2016 г. 

 

Относно:  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство 

на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект 

„Услуги за ранно детско развитие в община Елена“  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0015-С01 от 23.06.2016 г., 

сключен между община Елена и Министерството на труда и социалната политика, за 

изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава  кмета  на  община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да  

подпише  Запис  на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване 

в полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. в  размер  на 64 188,82 лв. (шестдесет и четири хиляди сто 

осемдесет и осем лв. и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на 

допустимия аванс по Договор № BG05M9OP001-2.004-0015-С01 от 23.06.2016 г. 

за Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“. 

2.  Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M9OP001-2.004-0015-

С01 от 23.06.2016 г. и да ги представи пред Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 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 

откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на части от 

недвижими имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни 

цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на части от 

недвижими имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни 

цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

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 27.07.2016 г. от 

17.00 часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за 

отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга, като го подкрепя с 4 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 откриване на процедура (търг с тайно 

наддаване) за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска 

собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга: 

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 отсъства 

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  №  104 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем 

на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на 

начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за 

провеждане на търга 
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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. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура (публичен търг с тайно наддаване) за отдаване под наем за 

срок до 5 (пет) години на части от имоти - частна общинска собственост, а именно:  

1.1. Склад  и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35 кв.м., 

разположени в масивна административна сграда, намираща се на ул. „Ил. 

Макариополски“ № 32, в гр. Елена, актувана като частна общинска 

собственост с АОС № 166 / 02.04.1998 г., вписан в Служба по вписванията 

към Районен съд - гр. Елена на 24.06.2005 г. под № 108, том V, при граници 

на помещението: на изток - улица; на запад - вход за Дирекция „Социално 

подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“; на север – обект, собственост на 

община Елена; на юг - улица. 

1.2. Магазин с площ от 15 кв.м. разположен в масивна административна 

сграда намираща се в УПИ III, кв.32 по плана на гр. Елена, ул. „Ил. 

Макариополски“ № 32, актувана като частна общинска собственост с АОС 

№ 166 / 02.04.1998 г., вписан в Служба по вписванията към Районен съд - гр. 

Елена на 24.06.2005 г. под № 108, том V, при граници на магазина: на изток 

– улица; на запад - двор (общи части на община Елена, ДСК, ДЗИ и др.), на 

север - улица и двор;  на юг – обект, собственост на община Елена. 

1.3. Помещение с площ от 15.7 кв.м., разположено на първи етаж от сграда, 

находяща се в гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски“ № 21, актувана като частна 

общинска собственост с АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в Служба по 

вписванията към Районен съд - гр. Елена на 02.02.2006  г. под № 36, том I, 

намиращо се в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена, при 

граници на целия имот: имот пл. 367, имот №368а, имот пл. №369 и улица 

(ОТ242 - ОТ483). 

2. Определя първоначална наемна цена за имотите по т. 1 на месечна база както 

следва: 

2.1. За обекта по т. 1.1.: 76.30 лв. без включен ДДС;  

2.2. За обекта по т. 1.2.: 32.70 лв. без включен ДДС; 

2.3. За обекта по т. 1.3.: 34.25 лв. без включен ДДС. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

(удостоверява се от съответните общински служби); 

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на 

кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, 

спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 
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3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна 

цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта 

на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните 

условия; 

4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община 

Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение; 

 4.7. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров, заместник кмет 

и членове:  Драгомир Цанев, старши юрисконсулт; 

Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”; 

Красимира Трънкова, старши счетоводител в дейност „ДДИ“; 

инж. Зоя Василева, младши експерт „ОС”;  

Йордан  Йорданов, общински съветник; 

Милко Моллов, общински съветник; 

Резервни членове:  Надя Недялкова, юрист; 

Петя Василева, младши експерт „СО”; 

Стефан Минчев, общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с 

тайно наддаване, както и да сключи договори за наем със спечелилите участници.  

 

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 

поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на Общински съвет 

Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на Общински 

съвет Елена. 

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 26.07.2016 г. от 

16.00 часа предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 

28.04.2016 г. на Общински съвет Елена., като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- 

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

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение            

№ 63 / 28.04.2016 г. на Общински съвет 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 отсъства 

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  №  105 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на 

Общински съвет Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията и чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Поправя допусната явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 година 

на Общински съвет - Елена, като текстът  

„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище 

с. Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно 

застрояване“,  преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, № 

000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС на землище с. 

Руховци, всичките собственост на община Елена. Общата дължина на трасето 100 

лин. метра и площ на ограничението 400 кв. м.“ 

придобива следната редакция: 
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„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище 

с. Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно 

застрояване“,  преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, № 

050102 с НТП „Полски път“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП 

„Храсти“ по КВС на землище с. Руховци, всичките собственост на община Елена. 

Общата дължина на трасето 113 лин. метра и площ на ограничението 452 кв. м.“ 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване чрез община Елена пред Административен съд гр. В. Търново в 30-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

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 

отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и предоставяне на 

помещение - частна общинска собственост за обособяване на Общински туристически 

информационен център. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и предоставяне на 

помещение - частна общинска собственост за обособяване на Общински туристически 

информационен център. 

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 27.07.2016 г. от 

17.00 часа предложението за отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински съвет 

Елена и предоставяне на помещение - частна общинска собственост за обособяване на 

Общински туристически информационен център, като го подкрепя с 4 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 Решение № 60/28.10.2005 г. на 

Общински съвет Елена и предоставяне на помещение - частна общинска собственост за 

обособяване на Общински туристически информационен център: 

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 отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  106 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Отмяна на Решение № 60 / 28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и 

предоставяне на помещения - частна общинска собственост за обособяване на 

Общински туристически информационен център 

 

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. 3, ал. 1, т. 8 и чл. 11, ал. 2, 

т. 2 от Закона за туризма, и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за единните стандарти и за 

организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и 

Националната мрежа на туристическите информационни центрове, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 60 / 28.10.2005 г. относно предоставяне на общинска 

сграда – I етаж на Бакаловата къща, за обособяване като Общински туристически 

информационен център. 

2. Предоставя за обособяване на Общински туристически информационен център 

(ОТИЦ) помещения с обща площ 71 кв. м., разположени в южната част на първия 

етаж на масивна сграда (бивш „Синдикален дом“), построена в УПИ V-1786 „За 

обществено обслужващи дейности“ в квартал 35 по плана на град Елена, с 

административен адрес: ул. „Иларион Макариополски“ № 4, актувана като 

частна общинска собственост с АОС № 1133, вписан в Служба по вписванията 

при Районен съд - гр. Елена на 15.12.2015 г. 

3. За функционирането на Общински туристически информационен център 

(ОТИЦ) осигурява две щатни бройки (съществуващи към момента на вземане на 

настоящото решение) в структурата на общинската администрация, функция 

„Икономически дейности и услуги“, дейност „Други дейности по туризма“ - 

местна дейност. 

 

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 

отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и приемане на ново 

решение за продажба на имот, частна общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци). 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и приемане на ново 

решение за продажба на имот, частна общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци). 

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 27.07.2016 г. от 

17.00 часа предложението за отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински съвет 

Елена и приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска собственост 
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(автоспирка в с. Лазарци), като го подкрепя с 4 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 Решение № 61/28.04.2016 г. на 

Общински съвет Елена и приемане на ново решение за продажба на имот, частна 

общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци): 

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 Отсъства 

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  №  107 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Отмяна на Решение № 61 / 28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и 

приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска собственост 

(автоспирка в с. Лазарци) 

 

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

самоуправление и местната администрация, и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 33 от Закона за собствеността, 

чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 61 от 28.04.2016 г. 

2. Дава съгласие за продажба на имот - частна общинска собственост съгласно 

АОС № 1160 / 02.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд гр. 

Елена на 03.02.2016 г. под № 103, том 1, а именно: едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 43061.501.36.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
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одобрени със Заповед № 18-04-307 / 02.12.2008 г. на Началник СГКК – Велико 

Търново, с площ от 68 (шестдесет и осем) кв.м. предназначение: друг вид 

обществена сграда (автоспирка),  на Петър Иванов Петров, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов“ № 15, с ЕГН 7902241424, собственик на 

поземлен имот с идентификатор 43061.501.36, в който имот е изцяло разположена 

гореописаната сграда. 

3. Определя продажна цена съгласно изготвената пазарна оценка, а именно: 4 700 

лв. (четири хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС. 

4. Възлага на кмета на общината да уведоми заявителя за настоящото решение, да 

извърши всички необходими действия и да сключи договор за продажба на имота, 

описан в т. 2 от настоящото решение. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

 

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 

предложение да Министерството на образованието и науката за включване на училища 

от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република 

България за учебната 2016/2017 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предложение да Министерството на образованието и науката за включване на 

училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните 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 26.07.2016 г. от 16.30 часа предложението за предложение до 

Министерството на образованието и науката за включване на училища от община 

Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за 

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

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

В залата присъстват 15 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 училища от община Елена в актуализирания Списък на 

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

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  108 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г.   
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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; § 

6в, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 7, ал. 1 

от Постановление  на Министерски съвет № 84 / 06.04.2009 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при 

актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016 / 2017 г., в 

същия да бъдат включени: 

 Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

 Начално училище „Иларион Макариополски”  - гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

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

Търново. 

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

да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък 

на средищните училища за учебната 2016 / 2017 г. 

 

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 

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадъчни води от 

имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. Елена. 

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 - канал за пречистени отпадъчни води от 

имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. Елена. 

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 26.07.2016 г. от 

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

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - канал за пречистени 

отпадъчни води от имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. Елена, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 14 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 - канал за 

пречистени отпадъчни води от имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. 

Елена: 
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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 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 отсъства 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  109 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект – канал за пречистени отпадни 

води от имоти № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, 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 канал за 

пречистени отпадни води от имоти № № 103042 и 003031 по КВС на землище гр. 

Елена, преминаващо през имоти № 000686 (с НТП „Местен път“, собственост на 

община Елена), имот № 000605 (с НТП „Изоставена нива“, частна собственост“), 

№ 000679 (с НТП „Полски път“, собственост на община Елена) до водосборно дере, 

находящо се в имот № 000677 (с НТП „Гори в земеделски земи“, собственост на 

община Елена). 

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

план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имоти № № 

103042 и 003031 по КВС на землище гр. Елена. 

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

„ДАЙОРА - ДАНИЕЛА РАЙКОВА“, със седалище и адрес на управление гр. 

Елена, ул. „Оборище“ № 5, ЕИК 201090957, представлявано от Даниела Йорданова 

Райкова за частта от трасето, засягаща имоти № 000686 (с НТП „Местен път“), № 

000679 (с НТП „Полски път“ и № 000677 (с НТП „Гори в земеделски земи“), 

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

 

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 

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ЕЛ захранване на имот № 

124023 по КВС на Землище с. Яковци. 

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 - външно кабелно ЕЛ захранване на имот № 

124023 по КВС на Землище с. Яковци. 

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 26.07.2016 г. от 

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

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ЕЛ 

захранване на имот № 124023 по КВС на Землище с. Яковци, като го подкрепя с 4 

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

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 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 - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ЕЛ 

захранване на имот № 124023 по КВС на Землище с. Яковци: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  110 / 16.06.2016 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ЕЛ захранване 

на имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, 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 външно кабелно 

Ел захранване на имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци, преминаващо 

през имоти № 124013 (с НТП „Пасища, мери“, частна собственост), имот № 124014 
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(с НТП „Нива“, частна собственост“) и № 124022 (с НТП „Нива“, частна 

собственост)  по КВС. 

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

план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 124023 

по КВС на землище с. Яковци. 

 

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 

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

застрояване на имот № 111050 по КВС на гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За свинеферма“. 

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 № 111050 по КВС на гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За свинеферма“. 

В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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 26.07.2016 г. от 

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

устройствен план – План за застрояване на имот № 111050 по КВС на гр. Елена, за 

определяне на ново конкретно предназначение – „За свинеферма“. 

Общинските съветници от Постоянната комисия не излязоха със становище.  

Гласували „за” - няма, „против”- няма, „въздържали се”- 4. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

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

уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Вчера на заседанието на Постоянната комисия 

стана сериозен дебат. Поставени сме пред казус. От една страна законовото право на 

собственика да си изгради свинеферма от друга страна позицията на гражданите, които 

са ни избрали да защитаваме интересите им. На мен лично ми е необходима още яснота 

относно инвестиционното предложение. Това не е най-подходящото място за 

изграждане на свинеферма, за предприятие – да. Имахме стопански двор – 

разпродадохме го. Щяха да идват проектанти или лица от фирмата да ни разяснят 

проектното предложение – не виждам такива. Предлагам предложението да бъде 

отложено за следващо заседание за да получим повече яснота. Според РИОСВ 

инвестиционното предложение е допустимо, но аз не съм сигурен, че няма да има 

последствия. Всички знаем какъв последващ контрол се извършва. За себе си аз не мога 

да взема решение без допълнителни разяснения.   

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Учудвам се, че навлизаме в такава драма. Хората 

са тук и разбирам, че някой ги е поканил. Има документи. Аз си направих труда да се 

запозная с тях. Решение на РИОСВ, ВиК, Басейнова дирекция. Няма как да не се 

реализира. Последващ контрол може да извършва и община Елена. Аз подкрепям 

инвестиционното намерение. Дано се реализира, защото говорим за производство. 

Говорим за еленски бут. Вложени са средства. Ако има неприятни миризми – винаги 

може да се спре. Принципна е моята позиция да стимулираме инвестициите в община 

Елена. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Оттеглям предложението си за отлагане на 

точката за следващо заседание след като хора от фирмата са тук и ще помоля за 

тяхното становище. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Иван Генов – Разбирам за притесненията. Избрахме това място за това, че е в близост 

до Еленската мандра. Технологията, която ще ползваме е течно хранене. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

доц. Валентин Дойчев – Ще направя кратка презентация на инвестиционното 

предложение, като се постарая да опровергая тази остаряла теория за 

разпространението на неприятните миризми, които биха създали дискомфорт  в 

околната среда и възможността за замърсяване на почвите в района. А от там насетне 

Вие сте в правото си да решавате. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги, уважаеми г-н Генов. Приветствам Вашето 

инвестиционно намерение. Много хубаво, но така или иначе ние трябва да поемем 

отговорност пред нашите съграждани. Аз не вярвам, че изграждането на свинеферма на 

терен в началото на град Елена, в такава близост до ул.“Разпоповци“ е подходящо 

място. Навремето за такива цели имаше отредени терени – това бяха бившите вече 

стопански дворове. Няма как да ме убедите в това, че напълно ще се ликвидира 

възможността от замърсяване на почвите и няма да има неприятни миризми в района. 

Ще има течове, ще се получи просмукване. За това аз съм категорично против. 

Изказването на г-н Топалов ми звучи много патетично. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Бих искал да взема думата тъй като името ми бе 

споменато. Г-н Йорданов разбира и от животновъдство. Виждаме какъв е халът на град 

Елена. Говорим за изграждане на обект за производство по високи технологии. Да 

защитавам инвеститорския интерес. В съседство в Козаревец има действаща 

свинеферма с капацитет 600 свине. Не съм чувал жителите да са се оплаквали от 

неприятни миризми. Стига закривахме нека открием. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Предлагам 15 мин. почивка за да обсъдим 

предложението.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде 15 мин. 

почивка. 

След почивката в залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Оплаквания от замърсяване или 

неприятна миризма постъпвали ли са в община Елена от изградената овцеферма в 

с.Чакали? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не виждам връзката, но официални жалби или 

сигнали не са постъпвали в деловодството на Общината. 

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 даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 111050 по КВС на гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За свинеферма“: 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.07.2016 г. 

 

 22 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

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 отсъства 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  111 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 111050 по КВС на землище гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За свинеферма” 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 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: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 111050 по КВС на 

землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

свинеферма” с показатели на устройствена зона Пп; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 111050 по КВС на 

землище гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 111050 по КВС на 

землище гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

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

застрояване за имот № 111050 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За свинеферма” и Подробен устройствен план - 

парцеларни планове за трасета на елементите на техническата инфраструктура. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, 
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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 

„ЕЛБА - 99“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Д-р Христо 

Момчилов“ № 3, ЕИК 104102758, представлявано от управителя Иван Георгиев 

Генов, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - 

парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.  

5. „ЕЛБА - 99“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Д-р 

Христо Момчилов“ № 3, ЕИК 104102758, представлявано от управителя Иван 

Георгиев Генов, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване 

на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването 

на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

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 

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

първото полугодие на 2016 г. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

първото полугодие на 2016 г. 

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 27.07.2016 г. от 16.30 

часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета 

на община Елена за първото полугодие на 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 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за първото полугодие на 2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  112 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за първото полугодие на 2016 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

първото полугодие на 2016 г. в размер на 1 157.81 лв., както следва: 

- за пътни разходи с личен автомобил  348.46 лв.; 

- за нощувки      539.35 лв.; 

- за дневни разходи     270.00 лв. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на 

кмета на община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година. 

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 27.07.2016 г. от 16.30 

часа предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  113 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година 

 

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

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

Вътрешните правила за заплатите в общинска администрация в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година в размер на 614 лв. 

 

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 

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на кметства в община Елена за 

постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на кметства в община Елена 

за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година. 
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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 27.07.2016 г. от 16.30 

часа предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на 

кметства в община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на 

кметства в община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 

година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  114 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства 

в община Елена за постигнати резултати през първото полугодие на 2016 година 

 

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

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

Вътрешните правила за заплатите в общинска администрация в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година, 

както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  288 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 288 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 264 лв. 

4. На кмета на кметство Каменари – 236 лв. 

5. На кмета на кметство Палици – 236 лв. 

6. На кмета на кметство Буйновци – 208 лв. 

7. На кмета на кметство Илаков рът – 208 лв. 

 

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 

освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на 

нов управител на дружеството. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на 

нов управител на дружеството. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги. Радвам се, че на млад човек се дава възможността да покаже своите 

умения и знания и да израсне като добър ръководен кадър. Пожелавам с отговорност да 
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успее да изведе „Буковец“ на друго място. Нека има силната подкрепа от общинското 

ръководство и успее да се утвърди като добър ръководител. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 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 освобождаване от длъжност на управителя на 

„Буковец“ ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството: 

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 отсъства 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  115 / 28.07.2016 г. 

 

Относно: Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. 

Елена и избор на нов управител на дружеството 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, 

ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 11 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, съгласно чл. 31, ал. 2 от Договор за управление № 

РД.02.11 - 526 / 02.12.2015 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

управител на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена, инж. Красимир Александров 

Стойков с ЕГН 5606171423. 

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

Недялко Михайлов Русев с ЕГН 9402011427. 
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3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 

новоизбрания управител, Недялко Михайлов Русев с ЕГН 9402011427, договор 

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

4. Упълномощава новоизбрания управител, Недялко Михайлов Русев с ЕГН 

9402011427, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на 

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

Елена. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 11-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 

 
 


