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
№2
Днес 22 февруари 2017 г. от 14:15 часа в Заседателната 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-жа Росинка Георгиева и г-н Йордан Йорданов. От Общинска
администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета
на общината г-н Йордан Димитров, г-жа Елка Николова – директор на дирекция
„ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, инж. Христо Лазаров
инспектор „Контрол по строителството“, г-жа Петя Добрева – Костадинова – главен
експерт „ОСКП“, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Протокол и връзки с
обществеността“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Стела
Михайлова – кмет на кметство с. Каменари, г-н Стефан Иванов - кмет на кметство
с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков
кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян,
г-жа Донка Златева – кметски наместник на с. Костел, г-жа Снежана Стоянова –
кметски наместник с. Средни колиби, г-жа Евгения Кандева - кметски наместник
с. Мийковци, г-н Стоян Вараджаков - кметски наместник на с. Руховци, г-жа Катя
Цветкова – кметски наместник с. Блъсковци, г-жа Стефка Христова – кметски
наместник с. Гърдевци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник с. Дрента, 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 промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му
приемане бюджета на община Елена за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на
община Елена за периода 2017 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
28 февруари 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно определяне на представител и заместник-представител
на община Елена в Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина".
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост (павилион).
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище
с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване съгласие за извършване на ситуационна
корекция на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване "Полски път" по КВС
на землище с. Яковци.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно нанасяне на съществуващ местен път в землището на
с. Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото
землище съобразно действителното му използване.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка
със заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение.
Вн.:Председател ОбС
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 16 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отпускане на
еднократна парична помощ във връзка с молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от
с. Константин.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване, като т. 16 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
отпускане на еднократна парична помощ във връзка с молба от Анифе Ибрямова
Ахмедова от с. Константин
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му
приемане бюджета на община Елена за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на
община Елена за периода 2017 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
28 февруари 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно определяне на представител и заместник-представител
на община Елена в Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина".
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост (павилион).
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище
с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
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11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване съгласие за извършване на ситуационна
корекция на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване "Полски път" по КВС
на землище с. Яковци.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно нанасяне на съществуващ местен път в землището на
с. Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото
землище съобразно действителното му използване.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка
със заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение.
Вн.:Председател ОбС
16. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с
молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин.
Вн.:Председател ОбС
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
промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му приемане бюджета на община
Елена за 2016 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му приемане бюджета на община
Елена за 2016 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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 21.02.2017 г. от 16.30
часа предложението за промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му приемане
бюджета на община Елена за 2016 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението 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 промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта
му приемане бюджета на община Елена за 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
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 20 / 22.02.2017 г.
Относно: Промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му относно приемане
бюджета на община Елена за 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. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните
финанси, чл. 30, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Променя Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му относно приемане бюджета на
община Елена за 2016 г., както следва:
1. В т. 11 числото „4 441 537” се заменя с числото „4 258 804”, а числото „5” се
заменя с числото „15”, при което същата добива следната редакция:
11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 4 258 804
лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.
2. В т. 12 числото „4 192 811” се заменя с числото „4 258 804”, а числото „30” се
заменя с числото „50”, при което същата добива следната редакция:
12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА
РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 258 804
лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат
да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.
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 Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 2020 г.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 2020 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
21.02.2017 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Програма за енергийна
ефективност на община Елена за периода 2017 - 2020 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за приемане на Програма за енергийна ефективност на
община Елена за периода 2017 - 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението 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 Програма за енергийна ефективност на
община Елена за периода 2017 - 2020 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 № 21 / 22.02.2017 г.
Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за
периода 2017 - 2020 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. 12, ал. ал. 1 и 2 от Закона за енергийната
ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 20172020 г., неразделна част от настоящото предложение.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на
Програмата по т. 1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите
и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето
им.
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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 21.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението 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 приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им:
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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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 № 22 / 22.02.2017 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 1, т. 1 и
ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Елена
за стопанската 2017 - 2018 г., неразделна част от настоящото решение.
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2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската
2017 - 2018 г. на територията на община Елена съгласно списък (Приложение №
1), неразделна част от това решение.
2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2017 - 2018 г.
2.3. Списъкът (Приложение № 1) да се обяви в сградите на общинската
администрация в гр. Елена, кметовете на кметства и кметските наместници, и да
се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март 2017 г.
2.4. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на процедурите,
регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите по
пазарни наемни цени със собствениците или ползвателите на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за 5 стопански години, считано от започване на
стопанската 2017 - 2018 г.
2.5. Възлага на кмета на община Елена сключването на договори за наем за срок
от една стопанска година със спечелилите участници в проведени търгове, за
стопанската 2017 - 2018 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 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици в община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
20.02.2017 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Елена, като го подкрепя с
4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 20.02.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в
община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Приемам анализа, като добър. В него става въпрос за потребности.
Днес училището е принуда. Семействата се надяват на семейните, който получават и в
децата не се формира мотив да ходят на училище, за да придобият знания. В анализа се
представят много добре нещата. Физкултурният салон и басейна в СУ “Иван
Момчилов“ – как се ползват и защо не се експлоатират пълноценно? За някой тези
неща са подробности, но те за мен са важни. Много са нещата, които следва да обсъдим
8

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 22.02.2017 г.
по-детайлно, но не е сега времето. Няма полезност и не е добре заложен модула „Твоят
час“.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици в община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 22.02.2017 г.
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Елена
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Елена, неразделна част от настоящото решение.
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
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 28 февруари 2017 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 28 февруари 2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
21.02.2017 г. от 16.00 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по
точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико
Търново", насрочено за 28 февруари 2017 г., като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.02.2017 г. от 16.30
часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 28
февруари 2017 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Аз смятам, че кмета следва да гласува с „не“ по всички точки от
дневния ред на събранието на Асоциацията по ВиК. Лично аз не съм доволен от
работата на ВиК Велико Търново. Еленското ВиК се мъчи да измие очите на
търновските си колеги.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
28 февруари 2017 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 22.02.2017 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по
повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“
(наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 28 февруари 2017 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: „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
за 2016 г.
3.2. По т. 2: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново за 2016 г.
3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2017 г.
3.4. По т. 4 – не се предвижда разглеждане на същата.
3.5. По т. 5 – 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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4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.
ПО 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
определяне на представител и заместник-представител на община Елена в Регионално
сдружение на общини "Централна Стара планина".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на представител и заместник-представител на община Елена в
Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина".
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
21.02.2017 г. от 16.00 часа предложението за определяне на представител и заместникпредставител на община Елена в Регионално сдружение на общини "Централна Стара
планина", като след проведените разисквания подкрепиха предложението 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 определяне на представител и заместникпредставител на община Елена в Регионално сдружение на общини "Централна Стара
планина":
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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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 № 25 / 22.02.2017 г.
Относно: Определяне на представител и заместник-представител на община
Елена в Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1 от същия и чл. 28, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 8 / 26.11.2015 г. в частта му, отнасяща се до определяне на
представители на община Елена в Регионално сдружение на общини „Централна
Стара планина”.
2. Определя за представител на община Елена в Общото събрание на Регионално
сдружение на общини „Централна Стара планина“ инж. Дилян Стефанов Млъзев,
кмет на община Елена.
3. В случай на невъзможност представителят на община Елена да участва в
Общото събрание на сдружението, същият да бъде заместван от Стоян Николаев
Златев, председател на Общински съвет Елена.
4. Възлага на кмета на община Елена да уведоми писмено Регионално сдружение
на общини „Централна Стара планина” за взетото решение.
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 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти
частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на
имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 21.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, като след проведените разисквания подкрепиха предложението 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 откриване на процедура за провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 22.02.2017 г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост; чл. 39, ал. 1; чл. 59, ал. 1, т. 3; чл. 60, ал. 1-6 и чл. 61, ал. 5 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 продажба на следните
имоти - частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Велковци, община Елена, с площ от 1 417 кв.м. В
имота е построена паянтова сграда на два етажа с идентификатор 10522.500.3.1,
със застроена площ от 258 кв.м., при граници на имота: наследници на Христо
Кънев Караиванов, улица и пътека. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Елена на 07.07.2006 г. под
№ 28, том ІV;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 30721.505.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Зеленик, община Елена, с площ от 534 кв.м. В имота
е построена едноетажна паянтова сграда с идентификатор 30721.505.2.1, със
застроена площ от 92 кв.м., при граници на имота: имот - собственост на община
Елена, Илия Георгиев Илиев, улица, наследници на Стоян Велчев. Имотът е
актуван с АОС № 489 / 20.09.2007 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд гр. Елена на 20.09.2007 г. под № 149, том VІ;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 40035.450.9 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Крумчевци, община Елена, с площ от 797 кв.м. В
имота е построена едноетажна масивна сграда с идентификатор 40035.450.9.1, със
застроена площ от 148 кв.м., при граници на имота: път и имот - собственост на
Станчо Христов Станев. Имотът е актуван с АОС № 491 / 20.09.2007 г., вписан в
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Службата по вписванията при Районен съд гр. Елена на 20.09.2007 г. под № 151,
том VІ.
2. Определя първоначалните тръжни цени за имотите по т. 1, както следва:
2.1. За имота по т. 1.1. – начална тръжна цена, намалена приблизително до размера
на данъчната оценка на имота, или 7 750 лв. (седем хиляди седемстотин и петдесет
лева) без включен ДДС;
2.2. За имота по т. 1.2. – начална тръжна цена, намалена приблизително до размера
на данъчната оценка на имота, или 2 230 лв. (две хиляди двеста и тридесет лева)
без включен ДДС;
2.3. За имота по т. 1.3. – начална тръжна цена, намалена приблизително до размера
на данъчната оценка на имота, или 4 320 лв. (четири хиляди триста и двадесет
лева) без включен ДДС.
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. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. 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
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение;
4.7. 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, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
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Милко Моллов, общински съветник;
Резервни членове: Надя Недялкова, юрист;
Наталия Пъргавелова, 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 договор
за продажба със спечелилия участник.
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
удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот - частна общинска
собственост (павилион).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот - частна общинска
собственост (павилион).
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 21.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост (павилион), като след проведените разисквания
подкрепиха предложението 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 удължаване срока на договор за отдаване под
наем на имот - частна общинска собственост (павилион):
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 22.02.2017 г.
Относно: Удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот - частна
общинска собственост (павилион)
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. 27 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Продължава срока на действие на Договор № РД.02.11-39 / 24.02.2012 г. за наем
на имот - частна общинска собственост, а именно: павилион с метална
конструкция с площ от 116 кв. м., разположен в УПИ I „За училищен комплекс“,
кв. 27 по плана на гр. Елена (двора на СУ „Иван Момчилов“), актуван с АОС №
1301 / 14.02.2017 г., сключен между община Елена и ЕТ „Димитър Тончев“, гр.
Елена, ул. „Емилиян Станев“ № 22, до 23.02.2022 г.
2. Възлага на кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да
сключи с ЕТ „Димитър Тончев“ допълнително споразумение за удължаване срока
на договора, в което да залегнат отправените към наемателя основателни
препоръки от страна на директорите на училищата СУ „Иван Н. Момчилов“ и
НУ „Иларион Макариополски“.
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
предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година.
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 21.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението 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 предоставяне на имоти - полски пътища,
включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година:
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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 28 / 22.02.2017 г.
Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за
ползване на земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година
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.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в
масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Бойковци, с. Тодювци,
с. Буйновци и с. Дебели рът за стопанската 2016 / 2017 г.
2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за
стопанската 2016 / 2017 г. на имотите по т. 1. от настоящото решение с
ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в
приложенията по землища.
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
застояване за имот № 035317 по КВС на землище с. Чакали, за определяне на ново
конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застояване за имот № 035317 по КВС на землище с. Чакали, за определяне на ново
конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
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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 20.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище
с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно
жилищно застрояване", като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище
с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно
жилищно застрояване":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 22.02.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 035317 по КВС на землище с.
Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно
жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 035317, с НТП „Нива“ по КВС на землище с. Чакали - „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 № 035317 по КВС на землище с. Чакали за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване на имот №
001531 по КВС на землище с. Шилковци.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване на имот №
001531 по КВС на землище с. Шилковци.
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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 20.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци, като го
подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци:
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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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 № 30 / 22.02.2017 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване
на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на външно кабелно
Ел захранване 20 кV на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци,
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преминаващо в обхвата на общински път VTR 3084 с. Гърдевци - с. Шилковци
(имот № 000426 по КВС, с НТП „Път ІV клас”, собственост на община Елена).
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 001531
по КВС на землище с. Шилковци.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал.
1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за
земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„ПАН АГРО 2016“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики“ № 167, ЕИК 200141177, представлявано от управителя
Ивайло Иванов Пехливанов, за имотите общинска собственост, включени в
обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура.
5. „ПАН АГРО 2016“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики“ № 167, ЕИК 200141177, представлявано от управителя
Ивайло Иванов Пехливанов, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за
утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2, а след влизането в сила на ПУП и
учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение.
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 извършване на ситуационна корекция на част от имот № 001428 с
начин на трайно ползване "Полски път" по КВС на землище с. Яковци.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване съгласие за извършване на ситуационна корекция на част от имот № 001428 с
начин на трайно ползване "Полски път" 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 20.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване съгласие за извършване на ситуационна корекция
на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване "Полски път" по КВС на землище
с. Яковци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
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 даване съгласие за извършване на ситуационна
корекция на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване "Полски път" 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
”ЗА”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
20

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 22.02.2017 г.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 31 / 22.02.2017 г.
Относно: Даване съгласие за извършване на ситуационна корекция на част от
имот № 001428 с начин на трайно ползване „Полски път” по КВС на землище с.
Яковци
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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разделяне на имот № 001428, с НТП „Полски път“, площ 665
кв. м. по КВС на землище с. Яковци и създаване на два нови имота с проектни
№№ 001428 и 024016, собственост на община Елена, при запазване на начина на
трайно ползване и площта на първоначалния имот.
2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по
делбата на имот № 001428 и отразяване на промяната в КВС на землище с.
Яковци.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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
нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и корекция на начина
на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище съобразно действителното му
използване.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и корекция на
начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище съобразно
действителното му използване.
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 20.02.2017 г. от
17.00 часа предложението за нанасяне на съществуващ местен път в землището на с.
Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото
землище съобразно действителното му използване, като го подкрепя с 5 гласа „за”,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
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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 нанасяне на съществуващ местен път в
землището на с. Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120
в същото землище съобразно действителното му използване:
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
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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 № 32 / 22.02.2017 г.
Относно: Нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и
корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище
съобразно действителното му използване
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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за нанасяне на местен път между околовръстни полигони с
№№ 000190 и 000402 по КВС и образуване на два нови имота от имот № 000164, с
начин на трайно ползване „Скали, пясъци“ по КВС на землище с. Каменари.
2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот №
016120, съответстващ на действителното му ползване - от НТП „Пасища, мери“ на
НТП „Полски път“.
3. Възлага на Кмета на община Елена за извърши необходимите законови
процедури за нанасяне на промените в КВС на землище с. Каменари.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община
Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена и уточни, че като вносител прави промяна в предложението за размера
на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена, както следва:
На кметовете на кметство Константин и Майско - 770 лв., на кмета на кметство Беброво
706 лв., на кметовете на кметство Каменари и Палици - 632 лв. и на кметовете на
кметство Буйновци и Илаков рът - 556 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 21.02.2017 г. от 16.30
часа предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете
на кметства в община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението 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 определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена:
“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 / 22.02.2017 г.
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 /
2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР към ПМС № 3 /
2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на
кметствата в община Елена, считано от 01.02.2017 г., както следва:
1.1. На кмета на кметство Константин – 770 лв.
1.2. На кмета на кметство Майско – 770 лв.
1.3. На кмета на кметство Беброво – 706 лв.
1.5. На кмета на кметство Каменари – 632 лв.
1.6. На кмета на кметство Палици – 632 лв.
1.7. На кмета на кметство Буйновци – 556 лв.
1.8. На кмета на кметство Илаков рът – 556 лв.
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка
със заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение.
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 21.02.2017 г. от 16.30
часа предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка със
заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението 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 отпускане на еднократна парична помощ във връзка със
заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение:
“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 / 22.02.2017 г.
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от
Керана Иванова Стоянова, за лечение
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. Отпуска на Цветелина Иванова Стоянова ЕГН **********, с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 89, вх.В, ет. 3, ап. 9, еднократна
парична помощ в размер на 600.00 (шестстотин) лв. за подпомагане разходи
за лечение.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по
т.1 от настоящото решение.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка
с молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин.
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 21.02.2017 г. от 16.30
часа предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка с молба от
Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 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 отпускане на еднократна парична помощ във връзка с
молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин:
“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 / 22.02.2017 г.
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка с молба от Анифе
Ибрямова Ахмедова от с. Константин
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. Отпуска на Анифе Ибрямова Ахмедова ЕГН **********, с постоянен адрес
с. Константин, ул. „Хан Крум“ № 9, еднократна парична помощ в размер на
600.00 (шестстотин) лв. за покриване разходи по транспортиране до
България на дъщеря й Шерифе Арифова Илязова пострадала в катастрофа
на 15.02.2017 година в Унгария, настанена в болница в гр. Сегед с тежки
наранявания.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по
т.1 от настоящото решение.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 2-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
ст.експерт“АТО на ОбС
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