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

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

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 7 април 2016 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Йордан Йорданов и д-р Магдалена Илиева-Гайдарова. 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,
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-жа Сийка
Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Катя Цветкова - кметски наместник
с.Блъсковци, г-н Деян Капитанов – кметски наместник на кметство с.Костел,
г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с.Мийковци, г-жа Севгюл Ниезиева –
кметски наместник с.Бойковци, г-н Йордан Добрев – кметски наместник с.Средни
колиби, г-н Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на План за противодействие на тероризма в
община Елена, част от Общинския план за защита от бедствия.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно подкрепа за кандидатстването Църквата "Успение
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно подкрепа за кандидатстването Църквата "Рождество
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие.
Вн.:Кмета на общината

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.04.2016 г.
5. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките
от дневния ред на извънредно заседание но Общото събрание на "Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци"
ООД, гр. Велико Търново, насрочено на 21 април 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
учредяване право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи
се в УПИ І, кв. 86 "а" по плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
полски пътища, публична общинска собственост, в полза на ТД "Държавно горско
стопанство "Буйновци" към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габррово
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
имоти, публична общинска собственост, в полза на ТД "Държавно горско стопанство
Елена" - гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на
Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Днес е редно да честитим деня на здравния
работник, като им пожелаем преди всичко да бъдат здрави и да им се случи здравната
реформа.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на План за противодействие на тероризма в
община Елена, част от Общинския план за защита от бедствия
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно подкрепа за кандидатстването Църквата "Успение
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие
Вн.:Кмета на общината
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4. Предложение относно подкрепа за кандидатстването Църквата "Рождество
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките
от дневния ред на извънредно заседание но Общото събрание на "Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци"
ООД, гр. Велико Търново, насрочено на 21 април 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
учредяване право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи
се в УПИ І, кв. 86 "а" по плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
полски пътища, публична общинска собственост, в полза на ТД "Държавно горско
стопанство "Буйновци" към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габррово.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
имоти, публична общинска собственост, в полза на ТД "Държавно горско стопанство
Елена" - гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на
Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2016 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2016 г.,
като уточни, че през първото тримесечие са направени служебни промени, като общия
размер на изменението на бюджета е в размер на 199 085 лв., в т.ч. за държавни
дейности 185 017 лв.; за местни разходи 14 068 лв., от тях за местни дейности 12 912
лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 1 156 лв.
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 06.04.2016 г. от
16.30 часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2016 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за информация за изменението на общинския
бюджет за първото тримесечие на 2016 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
отсъства
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за
публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.03.2016 г.,
както следва:
1. По приходната част: 9 619 549 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 9 619 549 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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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 План за противодействие на тероризма в община Елена, част от
Общинския план за защита от бедствия.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на План за противодействие на тероризма в община Елена, част от
Общинския план за защита от бедствия, като уточни, че изпълнението му се
осъществява под ръководството на кмета на общината със съдействието на членовете
на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия и Общинския съвет за
сигурност в координация със съответните звена към Областния управител на област
Велико Търново и Министерски съвет.
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 06.04.2016 г. от 17.00 часа предложението за приемане на План за противодействие
на тероризма в община Елена, част от Общинския план за защита от бедствия, 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 приемане на План за противодействие на тероризма в
община Елена, част от Общинския план за защита от бедствия:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 45 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в община Елена,
част от Общинския план за защита при бедствия
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на т. 2 и т. 3 от Решение № 1
от 5 януари 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за
противодействие на тероризма, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема План за противодействие на тероризма в община Елена, част от
Общинския план за защита при бедствия.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на Плана за
противодействие на тероризма в община Елена.
3. Възлага на кмета на община Елена да съдейства на юридическите лица и
едноличните търговци, упражняващи своята дейност на територията на община
Елена в сгради с масово пребиваване на хора, да планират и да предприемат
мерки за противодействие на тероризма.
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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
подкрепа за кандидатстването Църквата "Успение Богородично" - гр. Елена по
подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследства" от Програмата за развитие на
селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите
на Общинския план за развитие.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за подкрепа за кандидатстването Църквата "Успение Богородично" - гр. Елена по
подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследства" от Програмата за развитие на
селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите
на Общинския план за развитие, като уточни, че в деловодството на община Елена е
постъпило писмо от Архиерейския наместник на Еленска духовна околия, с което се
иска Общински съвет Елена да изрази подкрепа за кандидатстването на храмовете
„Успение на Пресвета Богородица“ и „Рождество на Пресвета Богородица“ по
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 - 2020.
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 06.04.2016 г. от 17.00 часа предложението за подкрепа за кандидатстването Църквата
"Успение Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследства" от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и
потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за
развитие, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 05.04.2016 г. от 16.30 часа предложението за подкрепа за
кандидатстването Църквата "Успение Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6
"Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследства" от Програмата за развитие на селските райони
(2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския
план за развитие, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за подкрепа за кандидатстването Църквата "Успение
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие:
“ЗА” – 15, “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 № 46 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатстването на Църква „Успение Богородично“ гр. Елена по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство“ от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изразява подкрепа за кандидатстването на местното поделение на
източноправославното вероизповедание - Църква „Успение Богородично“ - гр.
Елена с проектно предложение по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 2020), включващо дейности, свързани с храм „Успение на Пресвета Богородица“ в
гр. Елена, недвижима културна ценност от национално значение.
2. Потвърждава, че проектното предложение съответства на Дейност 2.2.3.3.
„Извършване на реставрационни и консервационни дейности на културни
паметници“, Мярка 2.2.3. „Културно - историческо наследство“, Специфична цел
2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“, Приоритет 2. „Развитие на
туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал
на територията“ от Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014
2020 г., приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
подкрепа за кандидатстването Църквата "Рождество Богородично" - гр. Елена по
подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследства" от Програмата за развитие на
селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите
на Общинския план за развитие.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за подкрепа за кандидатстването Църквата "Рождество Богородично" - гр. Елена по
подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследства" от Програмата за развитие на
селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите
на Общинския план за развитие.
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 06.04.2016 г. от 17.00 часа предложението за подкрепа за кандидатстването Църквата
"Рождество Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследства" от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и
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потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за
развитие, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 05.04.2016 г. от 16.30 часа предложението за подкрепа за
кандидатстването Църквата "Рождество Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6
"Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследства" от Програмата за развитие на селските райони
(2014 - 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския
план за развитие, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за подкрепа за кандидатстването Църквата "Рождество
Богородично" - гр. Елена по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства" от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатстването на Църква „Рождество Богородично“
гр. Елена по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство“ от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изразява подкрепа за кандидатстването на местното поделение на
източноправославното вероизповедание - Църква „Рождество Богородично“ - гр.
Елена с проектно предложение по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 2020), включващо дейности, свързани с храм „Рождество на Пресвета
Богородица“ в гр. Елена, недвижима културна ценност от местно значение.
2. Потвърждава, че проектното предложение съответства на Дейност 2.2.3.3.
„Извършване на реставрационни и консервационни дейности на културни
паметници“, Мярка 2.2.3. „Културно - историческо наследство“, Специфична цел
2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“, Приоритет 2. „Развитие на
туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал

8

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.04.2016 г.
на територията“ от Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014
2020 г., приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно
заседание но Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново,
насрочено на 21 април 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 извънредно
заседание но Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново,
насрочено на 21 април 2016 г., на което предстои да се приеме решение за сключване
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на
Закона за водите със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Предстои всички ВиК системи, които община
Елена стопанисва да преминат под управлението на ВиК дружеството. След 21 април
2016 г. жителите на общината ще бъдат обслужвани от "Водоснабдяване и канализация
Йовковци".
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 06.04.2016 г. от 17.00 часа предложението за даване на мандат и съгласуване на
позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание но Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено на 21 април 2016 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:
Сашо Топалов – общински съветник: Общинските водопроводни системи си остават
общинска собственост или влизат в капитала на единния воден оператор?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Собствеността се запазва г-н Топалов. Никога
е нямало идея за прехвърляне на собствеността. Цитирам Ви текст от самия договор,
който Ви е раздаден, имате го в предложението:“ Проектът за Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне
на ВиК услуги на потребителите предвижда Асоциацията да предостави на Оператора
„ВиК„Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново изключителното право да стопанисва,
поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи публични активи при
спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на
околната среда. Публичните активи остават собственост на съответните членове на
Асоциацията за целия срок на договора, както и след неговото прекратяване.
Операторът няма право да продава, заменя, отдава под наем, обременява с тежести и
прехвърля публичните активи или да се разпорежда с тях по какъвто и да друг начин.
Договорът се сключва за срок от 15 години.“
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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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 извънредно заседание но Общото събрание на "Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци"
ООД, гр. Велико Търново, насрочено на 21 април 2016 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 48 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния
ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 21 април 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. 198в, ал. 4, т. 2; чл. 198е,
ал. 5 и чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите; чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, по повод покана за извънредно заседание на Общото 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 21 април 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, заместниккмет на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1: Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да
гласува „ЗА“ одобряване на текста на проектодоговора и приемане на решение за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите по
реда на Закона на водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от същия) между
„Асоциация по ВиK с обособена територия на „Вoдоснабдяване и Канализация
Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново и действащия воден оператор
„Вoдоснабдяване и Канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
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.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 70,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация даде думата за обяснение
на отрицателен вот на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Гласувах против, защото това водно дружество е вредно, както за
общината така и за региона. Градим си монополист от който ще страдаме. Колкото поскоро се разтури това сдружение толкова по-добре.
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
гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото
събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново
на извънредно Общо събрание.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото
събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново
на извънредно Общо събрание.
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 06.04.2016 г. от 17.00 часа предложението за гласуване на представителя на община
Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р
Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общи събрание, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Ще подкрепя предложението в този вид. Тъй като с увеличаването на
капитала на акционерното дружество драстично спада % на Община Елена, което
според мен ще се отрази негативно.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам нашият делегат в Общото събрание на
акционерите на „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ АД да гласува „за“ по т. 1 и т. 2 от
дневния ред. Говорим за здравеопазване. Много широка и актуална тема напоследък.
Какво значи дали община Елена ще притежава 1%, 2% или 3% дялово участие? По
какъв начин съществено ще бъде засегнат интереса на общината. В гр.Елена Болница
няма. Принудени сме да ползваме услугите на Областната болница. В този смисъл тук
става въпрос за развитието на здравното заведение. Според мен с гласуване „против“
по двете точки от дневния ред на Общото събрание ние заемаме неправилна позиция.
За това правя конкретно предложение: Предлагам нашият делегат в Общото събрание
на акционерите на „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ АД да гласува „за“ по т. 1 и т. 2 от
дневния ред.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми колеги, искам да зная следното: Всеки
член в някакво сдружение очаква дивиденти. Ние какви очаквания имаме? Да го кажа
така: Каква полза има община Елена с участието си в това дружество?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Защитавам позицията си и ще кажа защо? С
промяната дяловото участие на държавата от 51% ще се увеличи на над 80%. Така ще
надхвърли необходимия кворум при вземане на решения. Общините ще останем в
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позиция държавата да си решава всичко без да се съобразява с нас. Запазването на
дяловете на общините ще доведе до запазването на контрола. Ако държавата иска да
диктува в областната болница следва да се промени закона. Болницата да стане
еднолично дружество, за да няма противоречие по Търговския закон. Съгласен съм с
г-н Топалов, че Държавата трябва да си поеме отговорността за здравеопазване по
Конституция.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Говорим за дивиденти. Това по Търговския закон
е отчисляване на печалба. Тук парична облага община Елена няма. Става въпрос за
нашето отношение. Защо Държавата да не си увеличи капитала в държавната болница.
Болница в Елена – няма. Ние ходим все там. Нека имаме една стабилна областна
болница. Дивидентите са човешки, хуманни. Имаме добра областна болница със
специалисти нека спомогнем за нейното развитие.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Написани ли се мотивите, с които държавата
иска да увеличи капитала си в областната болница?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Споменах мотивът на Държавата, е че са
извършили инвестиции за вътрешно оборудване и ремонт по Оперативна
програма.Тези инвестиции се записват, като акции на Държавата. През последните
години се водят дела за увеличаването на капитала на Държавата и е постановено
противоречие с Търговския закон.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – общински съветник: Уважаеми колеги, малко смесваме
здравеопазване и собственост. Дали болницата е държавна или общинска? Какво ще
допренесе за здравеопазването? Според мен е редно ние да си запазим дяловото
участие за да имаме контрол общините.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Инвестиция от Държавата има, но не
е необходимо да придобива активи. Хубаво е общините да си имат контролни дялове.
Аз като представител на общината в дружеството ще кажа, че Болницата има 3 млн.лв.
задължение – това не е достояние. За това е хубаво да имаме контролни функции и
жителите на община Елена да знаят какво се случва в Областната болница.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в т. 1 и т. 2 от дневния ред представителя на
община Елена да гласува „ЗА“:
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД
гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на
решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”
АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 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:
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на
Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството,
насрочено за 11.04.2016 г. (или при липса на кворум - за 26.04.2016 г.) по
въпросите, включени в дневния ред, както следва:
1. По т. 1 от дневния ред – „ПРОТИВ“ предложената промяна в капитала на
дружеството, съгласно гореизложените мотиви.
2. По т. 2 от дневния ред – „ПРОТИВ“ предложените промени в устава на
дружеството, съгласно гореизложените мотиви.
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
откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване право на строеж върху
осем броя петна за построяване на гаражи, находящи се в УПИ І, кв. 86 "а" по плана на
гр. Елена, утвърждаване на начална тръжнва цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване право на строеж
върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи се в УПИ І, кв. 86 "а" по
плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга, като уточни, че в имота са построени
двадесет и осем броя гаражи с учредено право на строеж, а свободните петна, за които
се предлага да се проведе процедура по учредяване на възмездно право на строеж са
осем.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2016 г. от 16.00
часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване
право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи се в УПИ І,
кв. 86 "а" по плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжнва цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 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 откриване на процедура (търг с тайно
наддаване) за учредяване право на строеж върху осем броя петна за построяване на
гаражи, находящи се в УПИ І, кв. 86 "а" по плана на гр. Елена, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 50 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване
право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи се в
УПИ I, кв.86 „а“ по плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура (публичен търг с тайно наддаване) за учредяване право на
строеж на гаражи в УПИ І, в кв. 86 „а“ по плана на гр. Елена, при граници на
целия имот: улица и река, актуван с АОС № 431 / 14.02.2005 г., вписан в службата
по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 86, том 2 на 21.02.2005 г.,
съгласно план - скица № 04.03.02 - 514 / 22.12.2015 г., издадена от община Елена,
както следва:
1.1. Петно № 3 с площ от 19.6 кв.м.;
1.2. Петно № 14 с площ от 19.0 кв.м.;
1.3. Петно № 17 с площ от 20.4 кв.м.;
1.4. Петно № 18 с площ от 20.4 кв.м.;
1.5. Петно № 20 с площ от 18.6 кв.м.;
1.6. Петно № 21 с площ от 18.6 кв.м.;
1.7. Петно № 24 с площ от 19.8 кв.м.;
1.8. Петно № 25 с площ от 19.8 кв.м.;
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2. Определя първоначалните тръжни цени за обектите по т. 1, без включен ДДС,
както следва:
2.1. За петно № 3 с площ от 19.6 кв.м. - 490 лв.;
2.2. За петно № 14 с площ от 19.0 кв.м. - 480 лв.;
2.3. За петно № 17 с площ от 20.4 кв.м. - 510 лв.;
2.4. За петно № 18 с площ от 20.4 кв.м. - 510 лв.;
2.5. За петно № 20 с площ от 18.6 кв.м. - 465 лв.;
2.6. За петно № 21 с площ от 18.6 кв.м. - 465 лв.;
2.7. За петно № 24 с площ от 19.8 кв.м. - 495 лв.;
2.8. За петно № 25 с площ от 19.8 кв.м. - 495 лв.;
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Собственици (или съсобственици) са на имот, попадащ в
следните граници: северозапад, север и североизток - р. Еленска;
изток - УПИ III в кв. 85 „За озеленяване и детска площадка“; север ул. „Стоян Михайловски“, №№ 61 - 91 и 58 - 98 включително; запад „Адвокатско дере“ в частта му между ул. „Стоян Михайловски“ и р.
Еленска (установява се служебно);
3.1.2. Не са собственици както на самостоятелен гараж, така и на
прилежащ такъв към собствения им имот. В случаите на
съсобственост, броят на гаражите към имота следва да е по-малък от
броя на съсобствениците (установява се служебно);
3.1.3. Адресно регистрирани са (по постоянен и настоящ адрес) към
датата на откриване на процедурата на адрес, попадащ в границите,
описани в т. 3.1.1. (установява се служебно);
3.1.4. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.5. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.6. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.7. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.8. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.9. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
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кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по т. т. 3.1.1. - 3.1.3. от
настоящото решение;
4.6. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.7. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.4. от настоящото решение;
4.8. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет

и членове:

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

Резервни членове: Надя Недялкова, юрист;
Петя Василева, младши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи със
спечелилите участници договори за продажба.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски пътища, публична общинска
собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство "Буйновци" към
Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габррово.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски пътища, публична
общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство "Буйновци" към
Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2016 г. от 16.00
часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски
пътища, публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство
"Буйновци" към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово, като го
подкрепят 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 05.04.2016 г. от
16.00 часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски
пътища, публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство
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"Буйновци" към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово, 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 учредяване на безвъзмездно право на строеж
върху полски пътища, публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно
горско стопанство "Буйновци" към Северноцентрално държавно предприятие - ДП
Габрово:
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
отсъства
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 51 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски пътища,
публична общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство
„Буйновци“ към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово
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 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от пет години в полза на ТП
„Държавно горско стопанство „Буйновци“ към Северноцентрално държавно
предприятие - ДП Габрово върху следните имоти, публична общинска
собственост, представляващи полски пътища:
1.1. Имот № 001177 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община
Елена, с площ 21.762 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица
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№ К02117 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.
Елена, неразделна част от настоящото решение;
1.2. Имот № 000728 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община
Елена, с площ 5.076 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица №
К02118 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.
Елена, неразделна част от настоящото решение;
1.3. Имот № 002525 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община
Елена, с площ 4.528 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица №
К02120 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.
Елена, неразделна част от настоящото решение;
1.4. Имот № 000716 в землището на с. Буйновци (ЕКАТТЕ 06896), община
Елена, с площ 9.462 дка, при граници и съседи, подробно описани в скица №
К02122 / 23.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.
Елена, неразделна част от настоящото решение
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на строеж за горепосочените имоти.
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
учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична общинска
собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство Елена" - гр. Елена към
Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична общинска
собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство Елена" - гр. Елена към
Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2016 г. от 16.00
часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти,
публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство Елена" гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово, като го
подкрепят 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 05.04.2016 г. от
16.00 часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти,
публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско стопанство Елена" гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово, 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 учредяване на безвъзмездно право на строеж
върху имоти, публична общинска собственост, в полза на ТП "Държавно горско
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стопанство Елена" - гр. Елена към Северноцентрално
Габрово:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

държавно предприятие - ДП
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 52 / 07.04.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична
общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство Елена“ - гр.
Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово
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 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от пет години в полза на ТП
„Държавно горско стопанство Елена“ - гр. Елена към Северноцентрално
държавно предприятие - ДП Габрово върху следните имоти, публична общинска
собственост:
1.1. Имот № 001432 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община
Елена, с площ 6.222 дка, начин на трайно ползване: път IV кл. (общинска
пътна мрежа), при граници и съседи, подробно описани в скица № К01590 /
17.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена,
неразделна част от настоящото решение;
1.2. Имот № 001108 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община
Елена, с площ 0.360 дка, начин на трайно ползване: път IV кл. (общинска
пътна мрежа), при граници и съседи, подробно описани в скица № К01591 /
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17.03.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена,
неразделна част от настоящото решение;
1.3. Имот № 000234 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община
Елена, в местността „Долапчийски поляни“, с площ 5.866 дка, начин на
трайно ползване: полски път, при граници и съседи, подробно описани в
скица № К01547 / 22.01.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Елена, неразделна част от настоящото решение;
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на строеж за горепосочените имоти.
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
поставяне и откриване на паметна плача с името на Здравко Михайлов Моллов,
почетен гражданин на гр. Елена.
Залата напуска общинският съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за поставяне и откриване на паметна плача с името на Здравко Михайлов Моллов,
почетен гражданин на гр. Елена, като уточни, че предложението е постъпило от
г-жа Богдана Пеева, чието предложение е откриването на паметната плоча да стане на
18 май 2016 г. Международен ден на музеите и музейните работници и по случай 80
години от откриването на първата музейна сбирка в гр.Елена. Предвид
продължителността на съгласувателните процедури в Националният институт за
недвижимо културно наследство, малко вероятно е да може да бъде спазена
предложената дата, поради което в проекта за решение такава не е фиксирана.
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 05.04.2016 г. от 16.30 часа предложението за поставяне и откриване на
паметна плоча с името на Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена,
като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
колеги искам да направя две уточнения към предложението. Скулптор на паметната
плоча е Иван Сираков. Плочата е закупена. Материала е черен гранит. Нямам нищо
против откриването на паметната плоча да стане на 1 ноември Деня на народните
будители.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Няма колебания по внесеното предложение.
Благодаря, че първият вписан в книгата - удостоен със званието почетен гражданин на
гр.Елена се предлага да му бъде открита паметна плоча. Приемаме решение за
поставяне на паметна плоча без да определим дата за нейното откриване, това е
недопустимо. Съгласувателните процедури не са чак толкова страшни. Предлагам 21
май Празник на град Елена и деня, в който по традиция удостояваме почетните
граждани за откриване на паметната плоча с името на Здравко Михайлов Моллов.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Предложението което съм направила е с дата 18
май 2016 г. Международен ден на музеите и музейните работници и по случай 80
години от откриването на първата музейна сбирка в гр.Елена. Незная каква е
продължителността на съгласувателните процедури в Националния институт за
недвижимо културно наследство. 21 май е чудесен ден, но е много натоварен със
събития. За мен е по-добре да се спрем на друг ден за да се отчете с по-голяма
тържественост.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Няма кой да санкционира колективният орган.
Санкцията ще бъде понесена от главния архитект на общината. Ако бъде записана дата
и няма съгласувателно решение от Националния институт за недвижимо културно
наследство? Съгласен съм с г-жа Пеева да бъде самостоятелно събитие, а не да бъде
включено в програмата за Празника на гр.Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Няма ли регламентиран срок за тази
процедура по съгласуване?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Разтеглива е във времето.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предложих датата 21 май, защото тогава Здравко
Моллов е удостоен със званието Почетен гражданин на гр.Елена. Подкрепям
предложената от г-жа Пеева дата 18 май 2016 г. за откриване на паметната плоча.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ще направим усилия, но не гарантирам
реализация в периода 18-21 май 2016 г. Практика е внесени документи да чакат по 1
година.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение датата за откриване на паметната плоча с името на
Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена, да бъде 18 май 2016
година, Международен ден на музеите и музейните работници и по случай 80 години от
откриването на първата музейна сбирка в град Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за поставяне и откриване на паметна плача с името на
Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 53 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Здравко
Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 57, ал. 1 и чл. 62, ал. 8 от
Закона за устройство на територията, и чл. 24 от Наредбата за преместваемите обекти
на територията на община Елена съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава поставянето на паметна плоча с името на Здравко Михайлов
Моллов, почетен гражданин на гр. Елена, върху източната фасада на „Гуневата
къща“ - едноетажна масивна сграда, попадаща в УПИ III, кв. 40 по плана на гр.
Елена, актувана като публична общинска собственост с АОС № 74 / 05.02.1996 г.,
вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 61, том 5 на
30.10.2009 г.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията на следните дейности:
2.1. Изготвяне на художествения проект на паметната плоча. Същият да
бъде внесен за одобрение от Постоянната комисия по образование, култура
и вероизповедания към Общински съвет Елена;
2.2. Възлагане на изработката на паметната плоча, като разходите за това
да се осигурят от бюджета на община Елена за 2016 г.;
2.3. Съгласуване на схемата за разполагане на паметната плоча върху
недвижимия имот по т. 1 от настоящото решение с Националния институт
за недвижимо културно наследство;
2.4. Паметната плоча с името на Здравко Михайлов Моллов, почетен
гражданин на гр. Елена, да бъде открита на 18 май 2016 година,
Международен ден на музеите и музейните работници и по случай 80 години
от откриването на първата музейна сбирка в град Елена.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
мл.експерт“АТО на ОбС“
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