ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 25 август 2016 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Йордан Йорданов, г-н Йордан Кисьов и г-жа Анастасия ТоневаПеева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян
Млъзев, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Котуков - кмет на кметство с. Буйновци, г-н Стефан Иванов - кмет на кметство
с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Севгюл
Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци.
Присъства 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 14 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма и на сметките на средствата от Европейския съюз
за първото полугодие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. 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
3. Предложение относно приемане на наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на наредба за определяне на условията и реда
за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на децата в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на наредба за определяне на обстоятелствата,
които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно избор на управител на "Елена автотранспорт" ЕООД гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социални услуги.
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “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 изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма и на сметките на средствата от Европейския съюз
за първото полугодие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. 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
3. Предложение относно приемане на наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на наредба за определяне на условията и реда
за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на децата в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на наредба за определяне на обстоятелствата,
които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно избор на управител на "Елена автотранспорт" ЕООД гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социални услуги.
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
информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма
и на сметките на средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната
програма и на сметките на средствата от Европейския съюз за първото полугодие на
2016 г., като уточни, че изпълнението на Бюджета е добро. Добре вървят данъчните
приходи. Разходите са в рамките на заложените средства. Изостават разходите в
Инвестиционната програма по различни причини, но отчетния период не обхваща
активния строителен сезон.
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 24.08.2016 г. от 16.30
часа предложението за информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма и на сметките на средствата от Европейския съюз за
първото полугодие на 2016 г., като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“- 1,
„въздържали се“- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин
председател, уважаеми общински съветници. Аз имам една неяснота. Има ли яснота
дали всички общински съветници са заплатили дължимите данъци към Общината.
Платили ли са такса притежаване на куче, постъпленията за която са едва 30 лв. Има ли
статистика? Откупуване на гробни места – обявени ли са публично и приканено ли е
населението да заплати такса за гробни места?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаема госпожо Пеева, уважаеми общински
съветници. Може да се направи проверка, колко от общинските съветници са платили
данъците си към Общината. Информацията попада към данъчната тайна и не може да
бъде оповестена публично. Доброволно всеки общински съветник може да направи
това. Такса гробни места се заплаща в община Елена. Размера е определен в Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена. Води се регистър на заплатените гробни места, не е
публикуван в интернет, но е публичен и всеки може да направи справка, както и да се
запознае с направения план за разпределение на гробните места. Има друг момент, че
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не е уредена дейността на търговските дружества, знаете, че траурните агенции станаха
две и общинско дружество „Буковец“, които извършват траурните обреди. Трябва да
уредим това с Наредба. В агенциите гражданите не заплащат за гробни места, таксите
които плащат са за другите траурни услуги. Относно таксата за куче. Ловните кучета са
освободени от такса, както и кучетата, чиито собственици са инвалиди. Такса дължат
собствениците на домашни кучета. Контрола е труден и за това събраната такса е
ниска. Община Елена има сключен договор с неправителствената организация
Фондация „Четири лапи“ от Велико Търново и вече има две кучета, които са
обезпаразитени, ваксинирани и маркирани с чип. От събраната такса куче следва да се
покриват разходите за обработка на бездомните кучета.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Не съм съгласна с отговора за гробните места. Не
става въпрос за такси. Споделиха с мен за продажби на гробни места. Трябва да се
регулира процеса.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В община Елена няма постъпили сигнали за
злоупотреби с продажба на гробни места. Никой няма право на това.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Всеки трябва да вземе отношение според мен,
провокирани от г-жа Пеева. Аз съм се издължил към Общината. Заплатил съм си дори
такса за притежаване на куче.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Данъкът може да се плати до края на годината,
след това се дължат лихви.
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 информация за изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма и на сметките на средствата от
Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
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
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 116 / 25.08.2016 г.
Относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за
първото полугодие 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 и чл. 137, ал. 2
от Закона за публичните финанси, и 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:
1. Приема Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2016 г., както следва:
2.1. По приходите - отчет 3 366 620 лв., съгласно Приложение № 1;
2.2. По разходите - отчет 3 366 620 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2
и 2-3.
2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена към 30.06.2016 г., съгласно Приложение № 3.
3. Приема информация за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове по
Оперативните програми съгласно Приложение № 4.
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
извършаване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за
финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община Елена.
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 24.08.2016 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:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин
председател, уважаеми общински съветници. Удовлетворена съм от това, което се дава
като информация за изпълнена инвестиционна програма. Дейностите са съобразени с
потребностите на населението. Това е добър знак за управление на община Елена.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин
председател, колеги. С приемането на Инвестиционната програма предложих да бъдат
заложени средства за изграждане на Мотополигон. Сега искам да бъда информиран
какво се е направило по въпроса. След два месеца ще ни внесете нови компенсирани
промени.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми общински
съветници. До момента съм възложил да се издири списъка на собствениците на
земеделските земи, което се оказа не лека задача, защото за една част от земите
наследниците са много. Свързал съм се със специалисти да определят обхвата на
пистата. Трудно ще приключим тази година процедурата по уведомяване на
собствениците. Да тръгнем към отчуждаване на имотите - процедурата е тромава. В
следващия програмен период за развитие на селските райони няма предвидено
финансиране за такива големи спортни съоръжения. Не зная дали ще успеем да
изградим такова съоръжение и след това дали ще можем да го експлоатираме.
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 информация за изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма и на сметките на средствата от
Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 25.08.2016 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена

6

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 г.
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.
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 наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на община Елена.
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
24.08.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
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 23.08.2016 г. от 17.00 часа предложението за приемане на наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на община Елена, като го подкрепя с 4 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 приемане на наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118 / 25.08.2016 г.
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община
Елена
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Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 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; чл.
59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на община Елена
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в община Елена.
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
24.08.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на наредба за определяне на
условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности
като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена, като го подкрепя с
3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
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 23.08.2016 г. от 17.00 часа предложението за приемане на наредба за
определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена,
като предлагат:
I. В наименованието на Наредбата текста: „по отглеждането на деца“ се замени с
„по отглеждане на децата“.
II. В чл. 5, ал. 2 след думата „допълнителни“ да се добави „дейности“.
III В чл. 9, т. 4 текста: „в персонала на учителите“ да се замени с текста: „сред
педагогическите специалисти“.
IV. В чл. 11, т. 3 предлогът „от“ се замени с предлога „с“.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, колеги. Поддържам така направеното предложение от ПК по
„Образование, култура и вероизповедания“.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 г.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в наименованието на Наредбата текста: „по
отглеждането на деца“ се замени с „по отглеждане на децата“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в чл. 5, ал. 2 след думата „допълнителни“ да се
добави „дейности“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в чл. 9, т. 4 текста: „в персонала на учителите“ да
се замени с текста: „сред педагогическите специалисти“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в чл. 11, т. 3 предлогът „от“ се замени с предлога
„с“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на наредба за определяне на условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на децата в община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 119 / 25.08.2016 г.
Относно: Приемане на Наредба за определяне на условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия и
чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование , ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в община Елена.
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
приемане на наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и
условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване
и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие в община Елена.
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Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 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
24.08.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на наредба за определяне на
обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър
на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община
Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
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 23.08.2016 г. от 17.00 часа предложението за приемане на наредба за
определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за
водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие в община Елена, като предлагат в чл. 4, ал. 2, т. 6 да се допълнят формите на
организация на предучилищното образование съгласно разпоредбите на чл. 67 от
Закона за предучилищното и училищното образование, а именно: т. 6 да придобие
следната редакция: „Форми на организация на предучилищното образование:
целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на
родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за
предучилищното образование, за детските градини или дейности на центровете за
подкрепа на личностно развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49, ал .1 и чл. 67 от
ЗПУО).“
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
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 постъпилото предложение т. 6 да придобие следната редакция: „Форми на
организация на предучилищното образование: целодневна, полудневна, почасова или в
самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с
държавния образователен стандарт за предучилищното образование, за детските
градини или дейности на центровете за подкрепа на личностно развитие (съгласно
разпоредбите на чл. 49, ал .1 и чл. 67 от ЗПУО).“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на наредба за определяне на обстоятелствата,
които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 25.08.2016 г.
Относно: Приемане на Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат
на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в община Елена
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Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 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 и чл.
346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и
условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове
за подкрепа на личностно развитие в община Елена.
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
избор на управител на "Елена автотранспорт" ЕООД - гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за избор на управител на "Елена автотранспорт" ЕООД - гр. Елена, като уточни, че
Общински съвет Елена е възложил управлението на дружеството на г-н Иван Любенов
Иванов за срок от три години. В изпълнение на решението, с последния е сключен
договор, който е изтекъл на 30.07.2016 г., поради което е необходимо Общински съвет
Елена да вземе съответно решение. За тригодишния период, през който г-н Иванов
изпълнява задълженията си като управител, доказа доброто управление в следствие, на
което се предлага да му бъде гласувано отново доверие.
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 24.08.2016 г. от 16.30
часа предложението за избор на управител на "Елена автотранспорт" ЕООД - 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 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 избор на управител на "Елена автотранспорт"
ЕООД - гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 121 / 25.08.2016 г.
Относно: Избор на управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена
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, чл. 31, ал. 1 и чл. 37, ал. 2 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. Избира, чрез пряк избор, за управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
гр. Елена, Иван Любенов Иванов с ЕГН 7104151608.
2. Определя възнаграждение на управителя в размер на 2.7 средни месечни
брутни работни заплати на едно лице в дружеството за предходното
тримесечие.
3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с
управителя договор за управление на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за
срок от три години.
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
учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищните настоятелства на
НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра -1900" с. Константин.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищните настоятелства
на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра -1900" с. Константин.
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 24.08.2016 г. от
17.00 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
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 23.08.2016 г. от 17.00 часа предложението за учредяване безвъзмездно
право на ползване в полза на читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво 1870", с.Беброво и НЧ"Искра -1900" с. Константин, 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев, уточни, че от
Постоянната комисия по „Устройство на територията има постъпило предложение да
бъдат взети отделни решения за всяко читалище и го подложи на гласуване:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в
полза на читалищното настоятелство на НЧ "Надежда - Беброво - 1870":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 122 / 25.08.2016 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищното
настоятелство на НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво
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. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост и § 4, ал. 1 от ПЗР към Закона за народните читалища (ДВ, бр.
42 от 2009 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на
читалищното настоятелство при НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво
върху следния недвижим имот, частна общинска собственост съгласно АОС
№ 118 / 22.04.1997 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Елена под № 87, том І, на 28.02.2011 г., а именно: масивна сграда на два
етажа със застроена площ 563 кв.м., заедно с дворно място от 710 кв.м.,
попадащо в парцел VІІІ-339 в кв. 38 по плана на с. Беброво.
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2. Предоставянето на правото на ползване се извършва за целите и
дейностите, както и при ограниченията на чл. 3 от Закона за народните
читалища.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора с читалищното
настоятелство в съответствие с т. 1. от настоящото решение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в
полза на читалищното настоятелство на НЧ"Искра -1900" с. Константин:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123 / 25.08.2016 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищното
настоятелство на НЧ „Искра - 1900“, с. Константин
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. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост и § 4, ал. 1 от ПЗР към Закона за народните читалища (ДВ, бр.
42 от 2009 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на
читалищното настоятелство при НЧ „Искра - 1900“, с. Константин – върху
следния недвижим имот, частна общинска собственост съгласно АОС
№ 208/ 20.12.1999 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Елена под № 188, т. ІІ, на 15.03.2005 г., а именно: масивна сграда на два
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етажа и дворно място от 2600 кв.м., попадащи в парцел I-293, кв.32 по
плана на с. Константин.
2. Предоставянето на правото на ползване се извършва за целите и
дейностите, както и при ограниченията на чл. 3 от Закона за народните
читалища.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора с читалищното
настоятелство в съответствие с т. 1. от настоящото 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
учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищните настоятелства на НЧ
"Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра -1900" с. Константин.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищните настоятелства на
НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра -1900" с. Константин.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2016 г. от
17.00 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на
читалищните настоятелства на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво и НЧ"Искра 1900" с. Константин, като предлагат да бъдат взети отделни решения за всяко
читалище.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
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 на Постоянната комисия по „Устройство на територията да
бъдат взети отделни решения за всяко читалище:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на строеж в
полза на читалищното настоятелство на НЧ "Надежда - Беброво - 1870", с.Беброво:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”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 № 124 / 25.08.2016 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното
настоятелства на НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво
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. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години в полза на
читалищното настоятелство при НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво
върху следния недвижим имот, частна общинска собственост съгласно АОС
№ 118 / 22.04.1997 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Елена под № 87, том І, на 28.02.2011 г., а именно: масивна сграда на два
етажа със застроена площ 563 кв.м., заедно с дворно място от 710 кв.м.,
попадащо в парцел VІІІ-339 в кв. 38 по плана на с. Беброво.
2. Предоставянето на правото на строеж се извършва в съответствие с
приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и
свързаните с него подзаконови нормативни актове.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора с читалищното
настоятелство в съответствие с т. 1. от настоящото решение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на строеж в
полза на читалищното настоятелство на НЧ"Искра -1900" с. Константин:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
отсъства
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
16

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.08.2016 г.
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”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 № 125 / 25.08.2016 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното
настоятелство на НЧ „Искра - 1900“, с. Константин
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. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години в полза на
читалищното настоятелство при НЧ „Искра - 1900“, с. Константин – върху
следния недвижим имот, частна общинска собственост съгласно АОС № 208
/ 20.12.1999 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр.
Елена под № 188, т. ІІ, на 15.03.2005 г., а именно: масивна сграда на два
етажа и дворно място от 2600 кв.м., попадащи в парцел I-293, кв.32 по
плана на с. Константин.
2. Предоставянето на правото на строеж се извършва в съответствие с
приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и
свързаните с него подзаконови нормативни актове.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора с читалищното
настоятелство в съответствие с 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
актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги,
като уточни, че поради настъпили във времето персонални промени, се налага да бъде
прието отново решение за актуализиране на състава на Обществения съвет.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Гайдарова-Василева – председател на ПК “Здравеопазване, социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 23.08.2016 г. от 16.30 часа предложението за актуализиране
състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги,
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като предлагат състава да бъде 7-ем членен и за представител от Общинският съвет да
бъде избрана г-жа Богдана Пеева, при подаване на отвод за резервен член г-н Лазар
Костов.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Като лице работещо в социалната сфера редно е
за мен в състава да бъде включен г-н Лазар Костов.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам в състава на Обществения съвет да
включим Зоя Андонова – кмет на с.Майско. Считам за резонно да бъде включена в
състава. Няма ограничение броя на членовете да бъде нечетен. Единственото условие е
състава да бъде не по-малко от седем.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Предлагам в състава да бъде включена д-р Стела
Горбанова – Василева. Работейки в тези населени места тя би била много полезна в
работата на Обществения съвет.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение за представител от Общинският съвет да бъде
избрана г-жа Богдана Пеева:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в състава да бъде включен г-н Лазар Костов:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в състава на Обществения съвет да включена г-жа
Зоя Андонова – кмет на кметство с.Майско:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в състава да бъде включена д-р Стела Горбанова –
Василева:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социални услуги:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 126 / 25.08.2016 г.
Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните
помощи и социалните услуги
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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. 35, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за неговото прилагане, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 44 / 30.04.2014 г.
2. Определя състав на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните услуги в община
Елена, както следва:
Председател:

Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена

и членове:

Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство Константин;
Зоя Андонова Ангелова, кмет на кметство Майско;
Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално
подпомагане” - гр. Елена;
Златина Димитрова Николова,
социален патронаж - гр. Елена;

управител

на

Домашен

Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството
към Съюза на инвалидите в България - гр. Елена;
Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги
и временна заетост” в община Елена;
Богдана Симеонова Пеева, общински съветник;
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева , общински съветник;
Лазар Николов Костов, общински съветник.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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
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