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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 6  
 

Днес 24 ноември 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 16 общински съветника от общо 17, 

като отсъства г-н Йордан Йорданов. От Общинска администрация участие взеха: кмета 

на общината инж. Дилян Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,   

г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, арх. Красимир Попов – главен 

архитект на общината, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

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

Котуков – кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник 

с.Марян, г-жа Донка Златева – кметски наместник на с. Костел, г-жа Снежана Стоянова 

- кметски наместник с.Средни колиби. 

Присъства г-н Мирослав Лазаров – директор на Центъра за подкрепа на 

личностното развитие в гр. Елена. 

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 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 

13 декември 2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно даване на съгласие община Елена да придобива 

доставки и / или услуги от Централния орган за покупки за общините. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне на дейностите, които се извършват в 

Център за подкрепа за личностно развитие-гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно потвърждение за изграденост на елементите на 

подземната техническа инфраструктура във връзка с проект "Рехабилитация и 

реконструкция на път ІІ-53 "Поликраище - Елена - Сливен" в частта му, преминаваща 

през гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

построяване на параклис в с. Бадевци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т.6 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отмяна на Решение № 83 / 

30.07.2015 г. на Общински съвет Елена и даряване на недвижим имот - частна 

общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и 

модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване, като т.6 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отмяна 

на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена и даряване на недвижим 

имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за 

обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.: 

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

 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 16,  “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 съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 

13 декември 2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно даване на съгласие община Елена да придобива 

доставки и / или услуги от Централния орган за покупки за общините. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне на дейностите, които се извършват в 

Център за подкрепа за личностно развитие-гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно потвърждение за изграденост на елементите на 

подземната техническа инфраструктура във връзка с проект "Рехабилитация и 

реконструкция на път ІІ-53 "Поликраище - Елена - Сливен" в частта му, преминаваща 

през гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

построяване на параклис в с. Бадевци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински 

съвет Елена и даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на 

държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна 

медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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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 

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 декември 2016 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 декември 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 

23.11.2016 г. от 16.30 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по 

точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико 

Търново, насрочено за 13 декември 2016 г., като след проведените разисквания 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.11.2016 г. от 16.00 

часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на 

Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 

декември 2016 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 

13 декември 2016 г.: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено 

за 13 декември 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 13 декември 

2016 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.11.2016 г. 

 

 4 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на 

ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник-

кмет на община Елена. 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

3.1. По т. 1: ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2017 г. в 

размер на 1 354 лв., съответстващи на общ размер на вноската на държавата и 

общините в бюджета на Асоциацията от 57 143 лв. (от тях 20 000 лв. вноска на 

държавата за сметка на бюджета на МРРБ и 37 143 лв. вноски на общините) и 

представляващи 2.37% от този размер; 

3.2. По т. 2: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от 

получаването му. 

 

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 

даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или услуги от Централния 

орган за покупки за общините. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или услуги от 

Централния орган за покупки за общините, като уточни, че с новия Закон за 

обществените поръчки е предвидено създаване на Централен орган за покупки за 

нуждите на общините, чиято функция ще е провеждането на процедури за възлагане на 

обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения в определени области за 

нуждите на общините. По този начин ще се спестят време и ресурси на общината по 

възлагането на доставки и/или услуги за задоволяване на периодичните ѝ нужди. Не без 

значение е обстоятелството, че ЦОПО ще носи цялата отговорност като възложител, 

включително и при обжалване на процедурата по рамковото споразумение и при 

констатирани нарушения в областта на обществените поръчки. Това е една 

възможност, а не задължение да се откажем от оперативната си възможност да 

провеждаме самостоятелно процедури за възлагане на обществени поръчки.  

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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 

23.11.2016 г. от 16.30 часа предложението за даване на съгласие община Елена да 

придобива доставки и / или услуги от Централния орган за покупки за общините, като 

след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, 

„въздържали се”- няма. 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.11.2016 г. 

 

 5 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги. Ще Ви кажа една приказка: Това, което гледаш не е 

това, което виждаш, а това което виждаш, не е това което изглежда. От това което ни се 

предлага аз виждам създаване на един монопол и облагодетелстване на една, две или 

три фирми – София, Варна, Пловдив. Така че като чуя думата монопол ми става „много 

хубаво“. За това аз ще гласувам „против“. Като махнем горивото, ще остане тонер и 

хартия. В такъв случай да си възложим ние поръчката от нашата книжарница 

„Моливчето“ или да ползваме фирма от Велико Търново, а не да доставяме от София. 

Призовавам Ви колеги да гласуваме „против“ внесеното предложение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми 

общински съветници, уважаеми г-н Моллов. За общинска администрация не е 

затруднение подготовката на една процедура за възлагане на обществена поръчка. След 

промени в Закона за обществените поръчки ни се предоставя една възможност. Имаме 

горчив опит при директното доставяне в стремежа си да дадат най-изгодна оферта на 

максимално най-ниска цена в зависимост от предмета на поръчка получаваме 

некачествени стоки. Пак казвам това е една възможност, което не означава, че ние няма 

сами да подготвяме процедурите по обществените поръчки. В момента подготвяме 

възлагането на обществената поръчка за електроенергия. Няма да се възползваме от 

услугите на ЦОПО за възлагане процедура за автомобилно гориво, защото нашите 

изисквания са фирмата да има бензиностанция на територията на общината с 24 часово 

дежурство. Г-н Моллов нашите фирми не отговарят на условията по Закона за 

обществените поръчки и за това няма как да ни доставят канцеларски материали или 

тонери. Политиката на общината винаги е била да толерира местния бизнес. Въз основа 

на решение на Общинският съвет ще сключим споразумение. Вие сте в правото си да 

решите, гласувайте по съвест. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги. Вие г-н кмете как бихте гласували за това 

предложение? „За“ или по-скоро „въздържал се“? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Вие като общински съветници сте в правото 

си да решите. Аз бих гласувал „за“, защото както казах това е една възможност. Като 

възложител на доставка или услуга ще определя от случая. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Хлъзгава е темата. За мен това е създаване на 

един изкуствен орган. Аз не намирам смисъл. Правилно казахте ще гласуваме по 

съвест. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н кмета има възможността да ни предостави 

предложението, което е обсъждано на Общото събрание на НСОРБ. Ние не го 

подкрепяме. Колегите от НСОРБ ни подценяват. Има общини с малък капацитет, които 

не могат самостоятелно да си подготвят процедурите за обществените поръчки, но 

нашата община не е от тях. Нека гласуваме „против“ – няма какво да обсъждаме. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Господин кмета волно или неволно подкрепи 

моята теза с некачествената хартия. Дали ЦОПО няма да ни пробутва некачествени 

материали?  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за даване на съгласие община Елена да придобива доставки 

и/ или услуги от Централния орган за покупки за общините: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  158 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или услуги 

от Централния орган за покупки за общините 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 96, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, 

Решение № 6 от 24.02.2016 г. на Общото събрание на НСОРБ и чл. 4, ал. 1 от 

Вътрешните правила за дейността на Централния орган за покупки на общините, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да придобива доставки и/или услуги от 

Централния орган за покупки на общините, включени в предметния обхват на  

възлаганите от него такива. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да подпише споразумение с 

Централния орган за покупки на общините за придобиване на подходящи 

стоки и / или услуги, необходими за нуждите на общината, като при 

определянето на техния обхват се води от принципите на икономичност, 

ефективност и защита на обществения интерес. 

 

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 

определяне на дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за личностно 

развитие-гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за личностно 

развитие-гр. Елена. 

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 22.11.2016 г. от 16.30 часа предложението за определяне на дейностите, 

които се извършват в Център за подкрепа за личностно развитие-гр. 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 председател, уважаеми 

господин кмете, колеги. Ще помоля г-н Лазаров - директор на Център за подкрепа за 

личностно развитие гр. Елена да даде яснота по изписаните шест позиции, които са 

нови понятия.  
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Мирослав Лазаров – директор на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Елена: 

По т. 1 развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта 

на науките, технологиите, изкуствата и спорта, в тези насоки сме работили и до сега. 

Ние запазваме дейността си, която остава основна чрез ОПФ. Ще продължим с изявите. 

Центъра сме разработили план за дейността, който следваме . Кариерното ориентиране 

и консултиране е една възможност за развитие на институцията. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Какво Вие като ръководител на Центъра 

предлагате и имате ли кадри за да работите по тези направления? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-жо Пеева с това предложение се определя 

обхвата на дейностите, които могат да се извършват от Центъра за подкрепа за 

личностно развитие. Дори да няма всички специалисти ръководството на Центъра 

съвместно с община Елена ще работим в тази насока. Това е едно рамково определяне 

на дейностите, за да не се стигне да изключим някоя от възможностите и на по-късен 

етап да вкарваме отново предложение за допълнение обхвата на дейността на Центъра. 

Към момента нашият Център ще се занимава с дейностите по т. 1, т. 2, т. 5 и т. 6. Нека 

оставим широки възможности за работа на Центъра и се стремим към развитие на нови. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за определяне на дейностите, които се извършват в Център за 

подкрепа за личностно развитие-гр. Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Определяне на дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за 

личностно развитие - гр. 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. 49, ал. 1 и чл. 198 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, както и § 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за 

личностно развитие - гр. Елена, както следва: 

- развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

- кариерно ориентиране и консултиране; 

- педагогическа и психологическа подкрепа; 

- прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и 

учениците с увреждания. 
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2. Дава съгласие при необходимост кметът на общината да възлага на Център 

за подкрепа на личностно развитие от друга община или на лица по чл. 18, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за 

предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на 

детето, следните дейности:  

- превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и 

ресоциализираща работа с деца и ученици; 

- ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

 

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 

потвърждение за изграденост на елементите на подземната техническа инфраструктура 

във връзка с проект "Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-53 "Поликраище - Елена 

Сливен" в частта му, преминаваща през гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за потвърждение за изграденост на елементите на подземната техническа 

инфраструктура във връзка с проект "Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-53 

"Поликраище - Елена - Сливен" в частта му, преминаваща през гр. Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.11.2016 г. от 

17.00 часа предложението за потвърждение за изграденост на елементите на 

подземната техническа инфраструктура във връзка с проект "Рехабилитация и 

реконструкция на път ІІ-53 "Поликраище - Елена - Сливен" в частта му, преминаваща 

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

няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н кмете, имаме ли подписано черно на бяло от 

В и К, че ще си оправят водната структура или очакваме да го направят? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да имаме подписано писмено. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за потвърждение за изграденост на елементите на подземната 

техническа инфраструктура във връзка с проект "Рехабилитация и реконструкция на 

път ІІ-53 "Поликраище - Елена - Сливен" в частта му, преминаваща през гр. Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 160 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Потвърждение за изграденост на елементите на подземната техническа 

инфраструктура във връзка с проект „Рехабилитация и реконструкция на път II-

53 „Поликраище - Елена - Сливен“ в частта му, преминаваща през гр. 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, в отговор на писмо изх. № 08 - 00 - 1215 / 

19.10.2016 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, заведено в деловодството на община 

Елена под № РД.02.03 - 122 / 19.10.2016 г., във връзка с кандидатстване на Агенцията 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

ПОТВЪРЖДАВА, че елементите на подземната техническа инфраструктура под 

обекта на интервенция: „Път ІІ-53  Поликраище - Елена - Сливен  от км  34+400 

до км 46+290 и от км  72+200  до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области 

Велико Търново и Сливен“, в частта, която преминава през гр. Елена, са напълно 

изградени и / или реконструирани към момента на кандидатстване и не се 

предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна 

инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по 

проекта. 

 

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 

учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на параклис в с. Бадевци. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на параклис в                 

с. Бадевци, като уточни, че решението на Общинският съвет трябва да бъде взето с 

мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 

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 23.11.2016 г. от 

17.00 часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

построяване на параклис в с. Бадевци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
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 22.11.2016 

г. от 17.00 часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

построяване на параклис в с. Бадевци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

построяване на параклис в с. Бадевци: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 
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9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на 

параклис в с. Бадевци 

 

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. 5 и ал. 7 от Закона 

за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Борис 

Николаев Синабов, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Русе,                   

ул. „Козлодуй” № 3, за построяване на параклис с площ до 30 кв. м. в имот 

№ 351.74 по одобрена кадастрална карта с. Бадевци. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор 

за учредяване на безвъзмездно право на строеж. 

 

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 

отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена и даряване на 

недвижим имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите на 

проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена и даряване на 

недвижим имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите на 

проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., като сподели, че община Елена 

е поставена в ситуация, принудени в интерес подобряването на здравното обслужване 

жителите на общината да се даде съгласие, за да има възможност за финансиране по 

Оперативната програма. Не е логично при свободен сграден фонд, който бездейства да 

се строи ново, но не се ли даде съгласие за предоставяне терен в полза на държавата, в 

лицето на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за спешна 

медицинска помощ, има вероятност филиала да бъде преобразуван в по-ниско ниво по 
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структурата на спешната помощ – „изнесен екип“, което означава липса на 24-часово 

дежурство и други неблагоприятни последствия. Затова призовавам общинските 

съветници да подкрепят внесеното предложение. По Закона за общинската собственост 

дарението на имот – частно общинска собственост се извършва след решение на 

Общинският съвет прието с мнозинство  три четвърти от общия брой на съветниците. 

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 23.11.2016 г. от 

17.00 часа предложението за отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински 

съвет Елена и даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на 

държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна 

медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги. Не може ли да теглим заем, с който да покрием дълга на 

болницата. Имаме готовите помещения следва екипа само да си нанесе апаратурата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Процедурата теоретично е възможна, но на 

практика не, защото няма да успеем да се вместим във времето, а и не се знае колко 

финансово оправдано ще бъде едно такова действие. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Темата е много болезнена. Като че ли само 

даваме, а на среща нищо не получаваме. На времето дадохме бившия Конак на МВР. 

Поискаха парцел на околовръстния път, който им дарихме, дарихме им сградата на 

бившата детска градина „Здравец“ и нищо не се случва. Преди година предоставихме 

няколко помещения за филиала на Министерство на здравеопазването и отново нищо. 

Дано тази практика не продължи. Сега желаят да им отредим терен за ново 

строителство. Като зная с какви темпове става проектирането и изграждането на нещо 

ново и колко е трудно, аз не вярвам, че ще се случи, за това ще гласувам „против“. 

Имаме достатъчен сграден фонд. Аз не мога да приема новото строителство. И недейте 

сега така да плашим хората, че ако не се съгласим няма да имаме 24-часово дежурство 

на спешен екип. Има държава тя се грижи за здравеопазването. Не Ви агитирам 

гласувайте по съвест. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Съгласен съм с г-н Моллов, че сме 

поставени в много неловка ситуация и моите предчувствия са, че нещата няма да се 

случат. Съгласен съм и с Вас г-н Топалов, че за жалост нищо не се случва. Присъствах 

на няколко срещи. От Министерството ни казаха, че нещата ще станат. Мина време – 

нищо не се случи. Ако не им дадем терен ще си „измият ръцете с нас“. Както понякога 

се изразява г-н Моллов и ще гласувам с отвращение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Защо отменяме Решение № 83 / 30.07.2016 г. на 

Общински съвет –Елена? Кой и по какъв начин прецени, че тези помещения не стават и 

е необходимо ново строителство? Всички помним времето когато бе изградена 

болницата, която стана едно бижу и до ден днешен е запазена в един добър вид. 

Изградените помещения са били удобни и подходящи, а сега какви са тези завишени 

изисквания на Закона, че помещенията не са подходящи. Колко години ще минат 

докато това се случи. Искам да го има този Център за спешна медицинска помощ, но не 

бива да ни поставят бариера и да ни обременяват с допълнителна тежест. Във времето я 

се случи я не. Както каза г-н Топалов имаме горчивия опит с МВР.  
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: На въпроса защо отменяме старото решение 

на Общински съвет – Елена. Можем и да не го отменяме да си остане в сила, ние сме 

дарили помещенията на държавата. Внесъл съм предложението по този начин 

единствено и само в защита на общинската собственост. Ако кажете оставяме го в сила. 

Кои са факторите, които налагат вземането на ново решение. След няколкократни 

срещи със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и експерти на 

Министерството на здравеопазването се установи, че дарените помещения не отговарят 

на съвременните стандарти и изисквания за филиал на Център за спешна медицинска 

помощ. В крайна сметка изразиха желание за изграждане на нови сгради, съгласно 

медицинските стандарти. За целта следва да отредим терен за нуждите на проекта. 

Вземайки това решение нямаме гаранция, че нещата ще се случат, но помислете за 

ефекта ако Общинският съвет не вземе това решение. Ще излезе виновника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Споделихме си нещата. Не ме е страх да дадем 

имот на държавата. Говорим за сериозни неща. С т.1 от проекта за решение отменяме 

свое решение. Тръгват процедури за връщане. Готов съм да гласувам „за“, но да не 

отменяме старото си решение. Да отпадне т.1 от проекта за решение и частта касаеща 

въпроса в т. 4. Изпитвам опасения с действията си да изгоним спешния екип. Тези 

експерти да се обидят и да останем без спешна помощ. Няма да е проблем да го 

отменим, но на по-късен етап. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н Топалов Вие си противоречите. Преди 

малко казахте, че има Държава, която мисли за здравеопазването. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване постъпилото предложение т. 1 от проекта за решение да отпадне, заедно с 

текста касаещ темата в т. 4 и се промени последващата номерация: 

 “ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 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 даряване на недвижим имот - частна общинска 

собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на 

Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 - 2020 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

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

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 / 24.11.2016 г. 

 

Относно: Даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на 

държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за 

спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 

2020 г. 

 

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. 5 от Закона за 

общинската собственост, в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения 

и чл. 5, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Център за спешна 

медицинска помощ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дарява в ползва на държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването, 

имот - частна общинска собственост, а именно: УПИ XX-1801 „За ФСМП“, в кв. 20 

по плана на гр. Елена, с площ от 1 500 кв. м., при граници: УПИ XIX-1692 „За 

озеленяване“ и улица между ОТ 415а, 417а и 423а, актуван с АОС № 1268 / 

18.11.2016 г.,  вписан в служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 

18.11.2016 г. под № 183, том 7.  

2. Дарението се прави единствено за целите на проект за обновяване и 

модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на 

здравеопазването. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подпише договор за дарение в изпълнение 

на настоящото решение.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 16-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 


