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
№15
Днес 27 октомври 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 13 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Стоян Златев, г-н Йордан Йорданов, г-жа Росинка Георгиева и
г-жа Богдана Пеева. От Общинска администрация участие взеха: заместник-кмета на
общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор
на дирекция „ФПХД“, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, г-жа Петя
Добрева – гл.експерт „ОСКП“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство
с. Илаков рът, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Севгюл
Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци.
Заместник-председателят на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При
откриване на заседанието в залата присъстват 13 общински съветника.
Заместник-председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с
проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за
трето тримесечие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на 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 издаване на Запис на заповед от община Елена в полза
на АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен
договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Елена“.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС
на землище с. Дрента.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от
имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ
на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За
спортен терен".
Вн.:Кмета на общината
Залата напуска общинския съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
предложи в проекта за дневен ред, като т. 10 да бъде включено предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 "Активно
включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020
година и като т. 11 да бъде включено предложението за одобряване на изплатените
разходи за командировка на кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016
година.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване, като т. 10 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005
"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 2020 година:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване, като т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировка на кмета на
община Елена за третото тримесечие на 2016 година:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за
трето тримесечие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на 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 издаване на Запис на заповед от община Елена в полза
на АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен
договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Елена“.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС
на землище с. Дрента.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от
имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ
на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За
спортен терен".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.005 "Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014 - 2020 година.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировка
на кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016 година.
Вн.:Кмета на общината
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за информация за изменение на общинския бюджет за
трето тримесечие на 2016 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за информация за изменение на общинския бюджет за трето тримесечие
на 2016 г.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
16.00 часа предложението за информация за изменение на общинския бюджет за трето
тримесечие на 2016 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 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 трето тримесечие на 2016 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
отсъства
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 146 / 27.10.2016 г.
Относно: Информация за изменение на общинския бюджет за трето тримесечие на
2016 г.
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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 30.09.2016 г.,
както следва:
1.1. По приходната част: 9 552 239 лв. (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1);
1.2.По разходната част: 9 552 239 лв. (разпределени по функции и дейности, съгласно
Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3);
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за изменение и допълнение в Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Заместник-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 26.10.2016 г. от 17.00 часа предложението за изменение и допълнение в Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 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 13 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
подложи на гласуване предложението за изменение и допълнение в Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 147 / 27.10.2016 г.
Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
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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 и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните
финанси Общински съвет – Елена, във връзка Закона за изменение и допълнение на
Закона за публичните финанси (Обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва Наредбата за условията е реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена както
следва:
§ 1. В чл. 21 (2) се правят следните изменения:
„Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона
за публичните финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския
съвет.”

§2. В чл. 29 (2) се правят следните изменения:
„Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от
местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за
държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата и мястото на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местните средства за масово осведомяване.”

§3. Добавя се нов чл. 29б:
Чл. 29б „Кметът на общината изпраща проекта на бюджет на общината за
съгласуване на министъра на финансите, ако общината е в процедура по
финансово оздравяване.”
§4. В чл. 30 (3) т.1 се правят следните изменения:
„1.максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка
на помощи и дарения”

§5. В чл. 30 (3) т.2 се правят следните изменения:
” 2.максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка
на помощи и дарения.”

§6. Добавя се нова алинея (5) към чл. 30:
(5) „При разглеждане от Общинския съвет на бюджета на общината в процедура на
финансово оздравяване се обсъжда и становището на Министъра на финансите по
проекта на бюджет на общината.”
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§7. Досегашните алинея (5) и алинея (6) към чл. 30 стават съответно
алинея (6) и алинея (7).

§8. Създава се нов раздел VІІа с наименование и структура както следва:
„Раздел VІІа
„Финансови затруднения”
130а / Чл.43а. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице
три или повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл.32, ал. 1 и 2 от ЗПФ;
2. наличните към край на годината задължения за разходи по бюджета на
общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи
за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на
общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи
за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на
общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на
общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е
отрицателна величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и
данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка
за всички общини, отчетена за последната година;
(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с
временен заем по чл.130ж, ал.1 общини с финансови затруднения.
130б/ Чл.43б (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за
финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост с стабилност
на общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за
период от една до три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите
на местната общност.
130в / Чл.43в (1) Министерство на финансите осъществява наблюдение на
общините за преценка на показателите по чл.130а от Закона за публичните
финанси.
(2) При установяване на три или повече от условията по чл.130а от Закона
за публичните финанси министърът на финансите уведомява кмета на общината
за предприемане на действията по чл.130д, ал.2 от Закона за публичните финанси.
130д/ Чл.43г (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка
за наличие на условията по чл. 130а, ал.1 от Закона за публичните финанси към
края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал.1 се установи, че са налице три или повече от
условията по чл. 130а, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на общината
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в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във
финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита
процедура за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал.2 общинският съвет с решение,
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските
съветници:
1. открива процедура за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично
обсъждане на плана с местната общност;
3. определя срок за изготвяне на плана, който не може да бъде по-дълъг от
един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който
не може да бъде по-кратък от 14 дни;
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският
съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и
приема плана за финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал.3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на
общината да направи искане до министъра на финансите за финансово
подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния
бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по
чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва
оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на
текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за
предприемане на съответни действия.
130е/ Чл.43д (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение,
с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви
стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на
структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите
и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за
подобряване на събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на
кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него
мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана
по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените
задължения на общината, която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизиране на разходите;
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2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното
им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на
временен безлихвен заем по чл.130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се
съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за
публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите
може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на
плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на
министъра на финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет
страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово
оздравяване.
130ж/ Чл.43е (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на
централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана
за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са
съобразени със становището на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия,
определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не
може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване,
определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за
публичните финанси.
130з/ Чл.43ж (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на
финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е
отпуснат заем по чл.130ж, ал.1 от Закона за публичните финанси.
(2) При наличието на тенденция за неизпълнение на поставените цели за
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно
подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово
оздравяване общинският съвет, единствено след предварително съгласие на
министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени
заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори
за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински
гаранции при условия и ред, определени със закон.
(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен
срок от уведомяването му да намерението на общината да поеме дълг.
130и/ Чл.43з Министерство на финансите извършва текущо наблюдение на
тримесечие за изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл.130е от
Закона за публичните финанси. При отклонение от постигането на целите на
плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по
чл.130ж, ал.1 от Закона за публичните финанси, когато е предвидено
предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената
обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
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130к/ Чл.43и (1) По предложение на министъра на финансите с акт на
Министерския съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия
от централния бюджет за погасяване на заемите по чл.130ж, ал.1 от Закона за
публичните финанси, когато се установи, че е налице трайна тенденция за
подобряване на финансово състояние на общината, като изпълнението на плана
по чл.130е от Закона за публичните финанси са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината,
който е положителна разлика между приходите, помощите и даренията, разходите
и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на
дълга на общината;
3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се
изключат тези с еднократен характер;
4. повишена събираемост на собствените приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с
еднократен характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до
министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за
финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за
изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на
допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и
допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
130л/ Чл.43к (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да
прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния
срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово
оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово
подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с
министъра на финансите.
§9 Променя се чл.44, ал.1, както следва:
Чл. 44. (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок да 31
август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.
В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет
на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с
одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет
на общината.”
§10 Променя се чл.44, ал.5, както следва:
(5)„Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не покъсно от 30 септември на годината, следваща отчетната година”.
§11 Променя се Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал.4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на
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бюджета на община Елена – „Правила за провеждане на публично обсъждане на
проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за
изпълнението и приключването на общинския бюджет“,
1.Променя се в Раздел I. „Правила за провеждане на публично обсъждане на
проекта за общински бюджет“, т.4, както следва:
„Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за
съответната година е до 20 работни дни от обнародването на закона за
държавния бюджет за съответната година“ ;
2.Променя се В Раздел II. „Правила за провеждане на публично обсъждане на
годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, както
следва:
а) В т.2 думите "31 декември" се заменят с "30 септември".
б) т. 4 се изменя както следва:
„В срок до 31 август на следващата бюджетна година кметът на общината внася
отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане
от общинския съвет. В деня, на внасяне, в местния вестник и на сайта на
общината и на общинския съвет председателя на общинския съвет публикува
обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в
публичното обсъждане на отчета“.
§12 Променя се Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на
бюджета на община Елена, както следва:
1.Наименованието „Правила за условията и реда за извършване на промени,
наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5
от Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и
възникналите задължения/„ става: „Правила за условията и реда за
извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.
94, ал. 3, т. 1 и т.2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите
ангажименти и възникналите задължения/“
2.т. 8 се изменя както следва:
„За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т.1 и т.2 от Закона за
публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години и наличните към края на годината задължения за
разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без
осигурено финансиране“.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за приемане на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 година.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Елена за периода 2016 - 2020 година.
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Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.10.2016 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016
2020 година, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
подложи на гласуване предложението за приемане на Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 година:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 148 / 27.10.2016 г.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Елена за периода 2016 - 2020 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона
за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Елена за периода 2016 – 2020 г.“
2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме съответните действия за
изпълнение на общинската стратегия.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Елена през 2017 година.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Елена през 2017 година.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.10.2016 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2017 година, като
го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
подложи на гласуване предложението за приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Елена през 2017 година:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 149 / 27.10.2016 г.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Елена през 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона
за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена
през 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината при евентуална промяна на обстоятелствата
по прилагането да внесе предложение за промяна на Плана.
3. Планът да се предостави на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез
Регионалната дирекция за социално подпомагане – Велико Търново.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга.
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни
цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
17.00 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за откриване на процедура за
провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска
собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
отсъства
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 150 / 27.10.2016 г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга
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. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска
собственост, а именно:
1.1. ПИ с идентификатор 10522.500.3 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Велковци, община Елена, с площ от 1418 кв. м.. В имота е построена
паянтова сграда на два етажа № 10522.500.3.1, със застроена площ 258 кв.м., при
граници на имота: н-ци на Христо Кънев Караиванов, улица и пътека, актуван с
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АОС 473/21.06.2006 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на
07.07.2006 г. под № 28, том ІV;
1.2. ПИ с идентификатор 30721.505.2 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Зеленик, община Елена, с площ от 534 кв. м.. В имота е построена
едноетажна паянтова сграда № 30721.505.2.1 със застроена площ 92 кв.м., при
граници на имота: имот собств. на община Елена, Илия Георгиев Илиев, улица, нци на Стоян Велчев Стоянов, актуван с АОС 489/20.09.2007 г., вписан в Служба по
вписвания при РС – гр. Елена на 20.09.2007 г. под № 149, том VІ;
1.3. ПИ с идентификатор 40035.450.9 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Крумчевци, община Елена, с площ от 797 кв. м.. В имота е
построена едноетажна масивна сграда № 40035.450.9.1 със застроена площ 148
кв.м., при граници на имота: път и имот собств. на Станчо Христов Станев,
актуван с АОС 491/20.09.2007 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр.
Елена на 20. 09.2007 г. под № 151, том VІ;
1.4. ПИ с идентификатор 87326.353.132 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Яковци, община Елена, с площ от 648 кв. м.. В имота е построена
двуетажна паянтова сграда № 87326.353.132.1 със застроена площ 99 кв.м., при
граници на имота: улица, „Химел инжинеринг“ ЕООД, Марин Стоянов Марином,
актуван с АОС 474/10.07.2006 г., вписан в Служба по вписвания при РС – гр.
Елена на 25.09.2006 г. под № 15, том VІ. Къщата е недвижима културна ценност,
по вид "архитектурно-строителна", декларирана с Писмо №2405/01.07.1981 г. на
Министерство на културата.
2. Утвърждава начални тръжни цени за имотите по т. 1, изготвени от от „Дупалов”
ООД – град Велико Търново, с ЕИК 104603922, притежаващ сертификат за
оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 21.12.2010 г., а именно:
2.1. За ПИ с идентификатор 10522.500.3 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Велковци, община Елена, с площ от 1418 кв. м.. В имота е построена
паянтова сграда на два етажа № 10522.500.3.1 , със застроена площ 258 кв.м.. Начална
тръжна цена 7870 (седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева без вкл. ДДС.
2.2. За ПИ с идентификатор 30721.505.2 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Зеленик, община Елена, с площ от 534 кв. м.. В имота е построена
едноетажна сграда № 30721.505.2.1 със застроена площ 92 кв.м.. Начална тръжна цена
2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева без вкл. ДДС.
2.3. ПИ с идентификатор 40035.450.9 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Крумчевци, община Елена, с площ от 797 кв. м.. В имота е построена
едноетажна сграда № 40035.450.9.1 със застроена площ 148 кв.м.. Начална тръжна
цена 4860 (четири хиляди осемстотин и шестдесет) лева без вкл. ДДС.
2.4. ПИ с идентификатор 87326.353.132 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Яковци, община Елена, с площ от 648 кв. м.. В имота е построена
двуетажна сграда № 87326.353.132.1 със застроена площ 99 кв.м.. Начална тръжна
цена 6970 (шест хиляди деветстотин и седемдесет) лева без вкл. ДДС.
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3. Утвърждава тръжните условия както следва:
До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които:
3.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
3.2. Закупили тръжна документация в указания срок;
3.3. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта по чл. 60,
ал. 1 от НРПУРОИ;
3.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 69, ал. 1-4 от НРПУРОИ;
3.5. Внесли са и са представили документи за внесен депозит;
3.6. Представили са всички документи, посочени в тръжната документация;
4. Депозитът за участие в размер на 20% от първоначалната тръжна цена;
5. Утвърждава тръжна документация както следва:
5.1. Заявление за участие в търга;
5.2. Предложение за цена;
5.3. Проектодоговор без вписана цена в него;
5.4. 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;
5.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия;
5.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;
5.7. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/.
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров – заместник кмет;

и членове:

Драгомир Цанев – юрисконсулт;
Петя Добрева – Костадинова - главен експерт „ОСКП”;
инж. Зоя Василева – младши експерт „СО“
Красимира Трънкова - старши счетоводител в дейност „ДДИ”;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Милко Моллов – общински съветник;

Резервни членове:

Надя Недялкова - юрист;
Петя Василева – младши експерт „МД”;
Стефан Минчев – общински съветник.

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга и да сключи
договори със спечелилите участници в търга.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за издаване на Запис на заповед от община Елена в
полза на АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен
договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Елена“.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на АСП в
качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен договор
BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на топъл обяд
в община Елена“.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
16.00 часа предложението за издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на
АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен
договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Елена“, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за издаване на Запис на заповед от
община Елена в полза на АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане
по Административен договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елена“:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
отсъства
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
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15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”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 № 151 / 27.10.2016 г.
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на АСП в
качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по
Административен договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елена“
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и Административен Договор
№ Административен договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020 г. сключен между Община Елена и АСП чрез Дирекция
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ със седалище и
адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 2, ЕИК по 121015056,
представляван от Изпълнителен директор на АСП, чрез директор Дирекция „МСПЕИ“
и началник отдел „Счетоводство и плащания“, 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 Агенция за социално подпомагане в качеството му
на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020 г. размер
на 2 428,80/две хиляди
четиристотин двадесет и осем лв. и 80 ст./ за обезпечаване на 100 % от
стойността на допустимия аванс по Административен
Договор
BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Елена“.

2.

Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен
Договор
BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. и да ги представи пред
Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020 г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция
на имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище
с. Бойковци.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № №
000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община Елена) и
065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци.
Заместник-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 25.10.2016 г. от
17.00 часа предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище с.
Бойковци, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
17.00 часа предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия" (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС на землище с.
Бойковци, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за съгласие за извършване на
ситуационна корекция на имоти № № 000670, с НТП "Др. селскостопанска територия"
(собственост на община Елена) и 065001, с НТП "Ливада" (частна собственост) по КВС
на землище с. Бойковци:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
отсъства
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 152 / 27.10.2016 г.
Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № №
000670, с НТП „Др. селскостопанска територия” (собственост на община Елена) и
065001, с НТП „Ливада” (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000670 (с
НТП „Друга селскостопанска територия”, общинска собственост) и 065001 (с НТП
„Ливада”, частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци, като се запази
площта и начина на трайно ползване на двата имота.
2. Собственикът на имот № 065001 по КВС на землище с. Бойковци да извърши за
своя сметка необходимите процедури за корекцията на двата имота пред
Общинска служба „Земеделие” гр. Елена и община Елена.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за одобряване на Подробен устройствен план парцеларен план за трасета на линейни обекти - въздушно ел. захранване на имот №
028004 по КВС на землище с. Дрента.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за
трасета на линейни обекти - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС на
землище с. Дрента.
Заместник-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 25.10.2016 г. от
17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС
на землище с. Дрента, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен
устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни обекти - въздушно ел.
захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 153 / 27.10.2016 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за
трасе на линеен обект - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС на
землище с. Дрента
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен
обект - въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента с
ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно застрояване”,
разположено в обхвата на общински местен път VTR1080 с. Тодювци - с. Дрента
(имот № 000087 по КВС) с обща дължина 207.60 лин. м., от които 15 лин. м. ново
трасе. Площта на съществуващия сервитута е 770.34 кв. м., площта на новия
сервитут е 60.00 кв. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1 след
заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен
съд гр. В. Търново.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от
имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ
на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За
спортен терен".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от имоти № №
116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на
язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За спортен
терен".
Заместник-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 25.10.2016 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от
имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ
на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За
спортен терен", като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №
116130 (образуван от имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни
колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново
конкретно предназначение - "За спортен терен":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
отсъства
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 154 / 27.10.2016 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 116130 (образуван от имоти №
№ 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на
СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение „За спортен терен”
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.
125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 116130
(образуван от имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби,
попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново
конкретно предназначение - „За спортен терен”, с режими на застрояване по ПУП
ПЗ;
1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 116130 по КВС на
землище с. Средни колиби, заедно с план схемата за електрификация.
1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 116130 по КВС на
землище с. Средни колиби, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 116130 по КВС на землище с. Средни колиби за определяне
на ново конкретно предназначение - „За спортен терен ” 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,
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
„ЕКО БАДЕВЦИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бадевци, дом №
21, община Елена, представлявано от Борис Николаев Синабов, за имотите
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за
трасета на техническата инфраструктура.
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5. „ЕКО БАДЕВЦИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бадевци, дом
№ 21, община Елена, представлявано от Борис Николаев Синабов, 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.005 "Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014 - 2020 година.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005
"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 2020 година.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
16.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005
"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 2020 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.10.2016 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на
община Елена с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M90P001-2.005 "Активно включване" на Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
подложи на гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.005 "Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014 - 2020 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155 / 27.10.2016 г.
Относно: Кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно
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включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Община Елена да подаде проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005
„Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 - 2020 г.
2. Община Елена да разкрие в рамките на Компонент 2 социална услуга
„Личен асистент“, дефинирана в Правилника за прилагане закона за
социалното подпомагане.
3. Община Елена да предоставя интегрирана здравно – социална услуга, чрез
създаване на Център „Домашна грижа“, като звено към Домашен социален
патронаж.
4. Възлага на Кмета на Община Елена да предприеме всички необходими
действия по подготовката и подаване на проектното предложение, в пълно
съответствие с изискванията на обявената процедура.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за одобряване на изплатените разходи за
командировка на кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016 година.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировка на кмета на
община Елена за третото тримесечие на 2016 година.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.10.2016 г. от
16.00 часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировка на
кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016 година, като го подкрепят с 5
гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за
командировка на кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 156 / 27.10.2016 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за третото тримесечие на 2016 година
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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. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
третото тримесечие на 2016 г. в размер на 356.86 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
164.51 лв.;
- за нощувки
72.35 лв.;
- за дневни разходи
120.00 лв.
Поради изчерпване на дневния ред Заместник-председателят на Общински съвет
Елена г-н Валентин Гуцов закри 15-то заседание на Общински съвет–Елена в 16:00 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Заместник-председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
мл.експерт“АТО на ОбС“
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