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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  
 

Днес 24 март 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-жа Анастасия Тонева-Пеева. От Общинска администрация участие 

взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, зам.-кмета на общината г-н Йордан 

Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-жа Елка Николова – 

директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, 

г-жа Ангелина Йорданова – ст.инспектор „ОСВ“. 

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 Катя Цветкова-   

кметски наместник с.Блъсковци, г-н Стефан Котуков – кмет на кметство с.Буйновци,   

г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с.Мийковци, г-н Стоян Вараджаков- 

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

г-н Йордан Добрев – кметски наместник с.Средни колиби. 

На заседанието присъстваха г-н Иван Иванов – управител на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД гр.Елена и г-жа Златина Николова – управител на ДСП 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 бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр.Елена за 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците - регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките 

от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, 

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

насрочено за 25 март 2016 г.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит 

за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на 

условията за същия 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир 

Беброво). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно 

кабелно ел.захранване  1кV на имот № 024003 по КВС  на землище с.Яковци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 000800 по КВС на 

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

свободно жилищно застрояване" и Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имота в строителна граница на с.Христовци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

участието на Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен 

ансамбъл в САЩ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

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

изказвания по проекта за дневен ред. 

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 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 бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр.Елена за 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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3. Предложение относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците - регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките 

от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, 

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

насрочено за 25 март 2016 г.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит 

за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на 

условията за същия. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир 

Беброво). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно 

кабелно ел.захранване  1кV на имот № 024003 по КВС  на землище с.Яковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 000800 по КВС на 

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

свободно жилищно застрояване" и Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имота в строителна граница на с.Христовци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

участието на Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен 

ансамбъл в САЩ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни 

дейности на община Елена за периода 2017-2019 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни 

дейности на община Елена за периода 2017-2019 г., като уточни, че това е тригодишна 

бюджетна прогноза. Приема се на два етапа – това е първи етап, след което предстои 

актуализиране на бюджетната прогноза. 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.03.2016 г. 

 

 4 

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 23.03.2016 г. от 

16.30 часа предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-2019 г., като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-2019 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 отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите 

за местни дейности на община Елена за периода 2017 - 2019 г. (първи етап)  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на 

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

 

Приема Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2017 - 2019 г. съгласно Приложение 

№ 1, неразделна част от настоящото решение. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр.Елена за 2015 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр.Елена за 2015 г., 

като уточни, че подобряват материалната си база благодарение на получени дарения от 

германската организация Булгариенхилфе. Разширяват дейността си, като освен 

услугата доставка на храна по домовете са създали Социална кухня, с финансови 

средства осигурени от Булгариенхилфе. Въз основа на разработен проект от община 

Елена е разкрита кухня „Осигуряване на топъл обяд“ за самотно живеещи лица и 

семейства с ниски доходи.  

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 23.03.2016 г. от 

16.30 часа предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр.Елена за 2015 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – член на ПК “Здравеопазване и социални дейности“ 

към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 23.03.2016 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Отчет за 

дейността на Домашен социален патронаж гр.Елена за 2015 г., като го подкрепят с 4 

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

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр.Елена за 2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. 

Елена за 2015 г. 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия, и 

чл. 10, ал. 3 от Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне 

на социални услуги в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2015 г. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците - регион 

Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на дейностите за община Елена през 

2015 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците - 

регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на дейностите за община Елена 

през 2015 г., като уточни, че предстои въвеждане в експлоатация на регионалното депо 

за битови отпадъци, което ще доведе до закриване и рекултивация на местното депо за 

твърди отпадъци „Поп Сотиров гроб“. Ще се започне извозване и депониране на 

отпадъците до регионалното депо. 

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 22.03.2016 г. от 

17.00 часа предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците - регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г., като го подкрепят 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 23.03.2016 г. от 

16.30 часа предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците - регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Това, което искам да споделя не е 

пряко по разглежданата тема, но касае разделното събиране. В града се шири мнение, 

че контейнерите за разделно събиране биват изхвърляни в камиона, който събира 

общият отпадък. За мен има смисъл в разделното събиране и считам за редно да бъде 

оповестена кампания от ползите на разделното събиране чрез статия във в.“Еленска 

трибуна“, съобщение на официалния сайт на община Елена.  

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

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – общински съветник: Подкрепям напълно 

изказването на д-р Горбанова. Аз съм привърженик на разделното събиране на 

отпадъци. Неколкократно съм била свидетел на това, контейнерите определени за 

разделно събиране на отпадъци да бъдат изхвърляни в камиона, който събира общата 

смет. Отделно гражданите си разрешават да изхвърлят общият отпадък в контейнерите 

предназначени за разделно събиране. Призовавам Ви да провеждате кампании за 

разделното събиране на отпадъци и най-вече на пластмасови опаковки, които са ни 

наводнили. Нека пластмасовите бутилки се изхвърлят на определените за това места, 

тъй като съм чела, че разлагането на пластмасата е 400 години. Дори биоразградимите 

продукти не са толкова разградими.  

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Нормално е двете представителки на 

лекарското съсловие да са особено чувствителни на тази тема. Сметосъбиращият 

автомобил е един и същ, но извършва сметосъбирането по определен график. Днес се 

събират сините контейнери, на следващия жълтите. Действително се събират разделно. 
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Друг е въпроса за културата на събиране. Ще проведем информационна кампания за 

ползите от разделното събиране на отпадъци, като публикуваме материали във 

в.Еленска трибуна, ще направим публикация на сайта на община Елена, ще проведем 

разяснителни кампании в училищата на територията на общината с цел повишаване 

културата най-вече на децата. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците - регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на 

дейностите за община Елена през 2015 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена за 2016 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена за 2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 22.03.2016 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена 

за 2016 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 

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

гласуване предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План 

за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и 

чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена за 2016 г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 25 

март 2016 г.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 25 

март 2016 г., като уточни, че е получено писмо от Областния управител на област 

Велико Търново, с което уведомява за отлагане на заседанието за 29 март 2016 г. 

поради възникнал служебен ангажимент. 

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 22.03.2016 г. от 16.00 часа предложението за даване на мандат и съгласуване на 

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

обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, 

гр. Велико Търново", насрочено за 25 март 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 16 общински съветника. 

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

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

дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, 

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

насрочено за 29 март 2016 г.: 
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“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на мандат и съгласуване на 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 29 март 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. 198а, ал. 2 и ал. 3; чл. 198в, 

ал. 4, т. 5, т. 7, т. 9 и т. 10; чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите; чл. 9, ал. 2;  чл. 14, ал. 2; 

чл. 21, ал. 1 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, 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 29 март 2016 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

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: „ЗА“ принципно решение за промяна на границите на обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. гр. Велико 

Търново след влизане в сила на договора със съществуващия ВиК оператор - 

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

присъединяване на община Свищов към обособената територия на действие на 

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

3.2. По т. 2: „ЗА“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на 

“Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, във връзка 

с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г. 

3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 

за 2015 г. 

3.4. По т. 4: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново за 2015 г. 

3.5. По т. 5: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2016 г. 
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3.6. По т. 6 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от 

"ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от 

"ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия. 

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 23.03.2016 г. от 

16.30 часа предложението за разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за 

оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията 

за същия, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги. 12% ми се струва много висока лихва. Ако Банката не се съгласи на 

по-нисък размер Дружеството ще бъде много натоварено. Да го направим до 10% 

овърдрафт. 

Стоян Златев – председател на ОбС: Да разбирам, че правите предложение в проекта за 

решение да запишем до 10 пункта над основния? 

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

Милко Моллов – общински съветник: Само споделям. Не правя предложение. Тези 

проценти за мен са жестоки. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги.  В предложението е записано до 12 пункта над основния. Призовавам 

Ви да гласуваме така внесеното предложение. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за разрешаване ползването на краткосрочен банков 

кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на 

условията за същия: 

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” 
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12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за оборотни 

средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за 

същия 
 

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. 21, ал. 1, т. 10 от същия, и 

чл. 15, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 

Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава ползването на банков кредит от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД при следните условия: 

 вид на кредита: кредит за оборотни средства; 

 размер на кредита: до 25 000 лв.; 

 годишен лихвен процент: до 12 пункта над основния; 

 срок за ползване: 12 месеца; 

 обезпечение: запис на заповед до 110% от размера на кредита и залог 

върху бъдещи приходи; 

2. Възлага на управителя на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

2.1. Да договори конкретните параметри и подпише договора за банков 

кредит при горепосочените условия; 

2.2. Да представи в Общински съвет Елена копие от подписания договор в 

тридневен срок от сключването му; 

2.3. Периодично, на три месеца, да представя в Общински съвет Елена 

информация за състоянието и обслужването на кредита. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища. 
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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 23.03.2016 г. от 

16.00 часа предложението за определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 

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

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища: 

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 отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 / 24.03.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на 

общинските жилища 
 

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. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Определя броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища, както следва: 
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1. Жилища за отдаване под наем 

1.1. В двуетажна жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Робовска“ № 41 (АОС № 

71 / 17.01.1996 г.) – 16 бр. жилища (апартаменти, разположени на 1-ви и 2-ри 

етажи); 

1.2. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1 (АОС № 240 / 

14.06.2000 г.) – 8 бр. жилища (апартаменти, разположени на 2 етаж); 

1.3. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2 (АОС № 78 / 09.07.1996 

г.) – 5 бр. жилища (апартаменти, находящи се във входове „А“ и „Б“); 

1.4. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 4 (АОС № 281 / 

20.03.2001 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящ се във вх. „Б“, ет. 5); 

1.5. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 95 (АОС № 278 

/ 13.03.2001 г.) – 2 бр. жилища (апартаменти, находящи се във вход „В“); 

1.6. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97 (АОС № 238 

/ 14.06.2000 г.) – 2 бр. жилища (апартаменти, находящи се във входове „А“ и 

„Б“); 

1.7. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 89 (АОС № 241 

/ 14.06.2000 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящ се във вх. „Б“, ет. 5); 

1.8. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 32 (АОС № 239 / 

14.06.2000 г.) – 3 бр. жилища (апартаменти, находящи се във входове „А“, 

„Б“ и „В“); 

1.9. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Свобода“ № 11 (АОС № 452 / 

05.04.2006 г.) – 1 бр. жилище; 

1.10. В двуетажна жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски“ № 13 

(АОС № 225 / 19.04.2000 г.) – 2 бр. жилища, всяко от които разположено на 

отделен етаж; 

1.11. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Васил Левски“ № 32 (АОС № 89 / 

26.08.1996 г.) – 1 бр. жилище; 

1.12. В жилищна сграда в с. Илаков рът (АОС № 226 / 19.04.2000 г.) – 1 бр. 

жилище; 

1.13. В жилищна сграда в с. Илаков рът (АОС № 159 / 11.12.1995 г.) – 1 бр. 

жилище; 

1.14. В двуетажна жилищна сграда (общежитие) в с. Тодювци (АОС № 7 / 

20.07.1993 г.) – 5 бр. жилища, разположени на 1-ви и 2-ри етажи; 

1.15. В здравна служба в с. Каменари (АОС № 250 / 09.08.2000 г.) – 1 бр. 

жилище; 

1.16. В жилищен имот в с. Яковци (АОС № 209 / 18.01.2000 г.) – 1 бр. 

жилище. 

2. Резервни жилища: 

2.1. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97 (АОС № 238 

/ 14.6.2000 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящ се във вх. „А“, ет. 5). 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  

публична общинска собственост (язовир Беброво). 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект - публична общинска собственост (язовир Беброво). 

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 22.03.2016 г. от 

17.00 часа предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване 

на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир Беброво), като 

го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване 

на повърхностен воден обект  публична общинска собственост (язовир Беброво): 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 / 25.02.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир „Беброво) 
 

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. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 

и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект - публична общинска собственост, а именно: язовир „Беброво“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 000617 с площ 101.111 дка в 

землището на с. Беброво, община Елена на името на „Еко Аква ВТ“ ЕООД - гр. 

Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 203639838, с 

управител Йордан Георгиев Дончев - наемател съгласно Договор за временно и 

възмездно ползване № РД.02.11 -474 / 07.09.2015 г. 

2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за 

времето на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11-474 

/ 07.09.2015 г., сключен между община Елена и „Еко Аква ВТ“ ЕООД - гр. Велико 

Търново. При прекратяване на договора, независимо по каква причина, 

разрешителното следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след 

заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно кабелно ел.захранване  1кV на имот 

№ 024003 по КВС  на землище с.Яковци. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно кабелно ел.захранване  1кV 

на имот № 024003 по КВС  на землище с.Яковци. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.03.2016 г. от 

17.00 часа предложението заодобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно 

кабелно ел.захранване  1кV на имот № 024003 по КВС  на землище с.Яковци, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - 

външно кабелно ел.захранване  1кV на имот № 024003 по КВС  на землище с.Яковци: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

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

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 
 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 / 25.02.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за 

трасе на линеен обект - водоснабдяване и трасе на линеен обект - външно кабелно 

ел. захранване 1 кV на имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци 
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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 трасета на 

линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот 

№ 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“ с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно 

застрояване”: 

1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ през имот № 359.18 по КК с. 

Бръчковци и имот № 024013 по КВС на землище с. Яковци (и двата собственост на 

Възложителя) с дължина 89.49 лин м. и през имот № 001428 по КВС, собственост 

на община Елена с дължина 2.17 лин. м. Площ на сервитута в публичната част е 

8.68 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през имот 

№ 359.18 по КК с. Бръчковци и имот № 024013 по КВС на землище с. Яковци (и 

двата собственост на Възложителя) с дължина 85.44 лин м. и през имот № 001428 

по КВС, собственост на община Елена с дължина 2.19 лин. м. Площ на сервитута в 

публичната част е 8.76 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. 1.1. и т. 

1.2. 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. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

застрояване на имот № 000800 по КВС на землище с.Руховци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване" и Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имота в 

строителна граница на с.Христовци. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

за застрояване на имот № 000800 по КВС на землище с.Руховци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване" и Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имота в 

строителна граница на с.Христовци. 

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 22.03.2016 г. от 

17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 000800 по КВС на 
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землище с.Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско 

свободно жилищно застрояване" и Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имота в строителна граница на с.Христовци, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 000800 по КВС на 

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

свободно жилищно застрояване" и Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имота в строителна граница на с.Христовци: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 / 25.02.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 000800 по КВС на землище с. 

Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно 

жилищно застрояване” и Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имота в строителна граница на с. Христовци 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и чл. 21, ал. 2 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 № 000800, с НТП 

„Друга селскостопанска територия“ по КВС на землище с. Руховци - „За ниско 

свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм; 

1.2. Подробен устройствен план – План за регулация за включване на имот № 

000800 по КВС на землище с. Руховци в околовръстен полигон, обединяване с 

имот № 77455.401.8 по кадастрална карта с. Христовци и поставяне на 

околовръстния полигон на с. Христовци по границата на новообразувания имот; 

1.3. Подробен устройствен план - План за застрояване на новообразуван имот с 

проектен № 77455.401.16 по кадастрална карта с. Христовци - за „Ниско свободно 

жилищно застрояване“ с показатели на устройствена зона Жм. 

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

застрояване за имот № 000800 по КВС на землище с. Руховци за определяне на 

ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” и 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за включване в 

строителна граница на с. Христовци на имот № 000800 по КВС. 
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3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба 

„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с. 

Руховци, като се отрази изключването на имот № 000800 от КВС и промяната на 

околовръстния полигон на с. Христовци. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Алис Ахмедова, жител на 

община Елена, в турне на представителен ансамбъл в САЩ. 

В залата влиза общинският съветник Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Алис Ахмедова, жител 

на община Елена, в турне на представителен ансамбъл в САЩ, като уточни, че 

членовете на сдружение „Ротари клуб - гр. Елена“, са предоставили половината от 

необходимата сума, или 960 лв. Същевременно НЧ „Напредък - Елена - 1863“ - гр. 

Елена, на чиято сцена Алис нееднократно се е изявявала, организира на 24 март 2016 г. 

благотворителен концерт, набраните средства от който ще бъдат предоставени за 

същата цел. След като стане ясно колко средства ще бъдат събрани от 

благотворителния концерт, оставащата част от сумата ще бъде разпределена по равно 

за сметка на общинския бюджет и сдружение „Ротари клуб - гр. Елена“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.03.2016 г. от 

16.30 часа предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието 

на Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен ансамбъл в 

САЩ, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам в т.1 от проекта за решение „до“ 960 

лв. да отпадне, да остане твърда сума: „в размер на 960 лв.“. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Аз предлагам сумата да бъде закръглена на 1 000 

лв. 

Друг изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи да бъде 

прегласувано предложението в т.1 от проекта за решение „до“ да отпадне и се запише в 

размер на 960 лв., поради настъпило недоразумение: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

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

прегласувано предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане 

участието на Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен 

ансамбъл в САЩ: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 43 / 25.02.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Алис 

Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен ансамбъл в САЩ 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, в 

изпълнение на Приоритет 2.1. „Насърчаване на икономическата активност и 

кариерното развитие на младите хора“ от Общинския план за младежта в община Елена 

за 2016 г., приет с Решение № 20 / 28.01.2016 г. и съобразно т. 4.2. от Решение № 19 / 

28.01.2016 г. за приемане бюджета на община Елена за 2016 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява разход в размер на 960 лв. от бюджета на община Елена за 

подпомагане участието на Алис Ахмедова Ахмедова, ЕГН **********, 

жител на гр. Елена, ученичка в Националното училище за фолклорни 

изкуства (НУФИ) „Филип Кутев“ - гр. Котел, в турне на представителен 

ансамбъл в САЩ през м. юли - август 2016 г. Сумата е предназначена за 

закупуване на самолетни билети. 

2. Възлага на кмета на община Елена да оформи и подпише необходимите 

документи, както и да разпореди банковия превод на одобрените средства 

по банковата сметка на училищното настоятелство на НУФИ „Филип 

Кутев“ - гр. Котел. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 4-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“ 
 

 

 
 


