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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  
 

Днес 23 март 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 14 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-жа Росинка Георгиева, г-жа Зехра Салиева и г-н Йордан Йорданов. 

От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев, 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров, инж. Димитрина Иванова – 

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

г-жа Петя Добрева – Костадинова – главен експерт „ОСКП“, арх.Красимир Попов – 

главен архитект на общината, г-жа Ангелина Йорданова – ст.инспектор „ОСВ“. 

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-жа Сийка 

Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Донка Златева – кметски наместник       

с. Костел, г-н Стоян Вараджаков - кметски наместник с. Руховци, г-жа Севжан 

Османова – кметски наместник с. Бойковци, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник  

с. Блъсковци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник с. Дрента, г-н Стефан 

Димитров – кметски наместник с. Яковци. 

Присъстваха: г-жа Юлка Стоянова - управител на „Хоспис - Елена“ ООД            

гр. Елена, г-жа Златина Николова – Управител на Домашен социален патронаж           

гр. Елена и г-жа Венета Ходжева – Ръководител на "Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост" в с. Илаков рът. 

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 14 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

 

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

 

1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. 

(първи етап). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Център за подкрепа за личностно развитие - гр. Елена. 

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

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

на дейностите за община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

патронаж гр. Елена за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проект "Създаване 

на общинско предприятие "Социални услуги - Елена" по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно промяна в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена за периода 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис 

Елена“ ООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. 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 

11. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за 

избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 

язовир - публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до 

десет години. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно продажба на придаваема част – общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно предоставяне чрез дарение на вещи - общинска 

собственост за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на 

собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 

16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Искам да направя две предложения по 

внесения проект за дневен ред. На проведеното заседание на 21.03.2017 г. Постоянната 

комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ е излязла със становище 

Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие 

гр. Елена да бъде преработен и върнат за ново обсъждане, като са направили своите 

препоръки. В тази връзка предлагам т. 2 от проекта за дневен ред да отпадне. Второ:    

т. 6 относно промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в "Защитено жилище 

за хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът, да бъде разгледана след т. 7 и т. 8. 

Първо да се разгледа промяната в Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Елена за периода 2016-2020 г. и промяната в Годишния план за 

развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2017 г., след което се 

премине към промяна във вида на социалната услуга. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване постъпилото предложение т. 2 от проекта за дневен ред да отпадне: 

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване предложението за промяна в последователността на точките в проекта за 

дневен ред, като предложението относно промяна във вида на социалната услуга, 

предоставяна в "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът се 

разгледа след предложенията за промяна в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г. и промяната в Годишния 

план за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2017 г. и тогава се 

премине към промяна във вида на социалната услуга: 

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. 

(първи етап). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

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

на дейностите за община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

патронаж гр. Елена за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проект "Създаване 

на общинско предприятие "Социални услуги - Елена" по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена за периода 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис 

Елена“ ООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. 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 

10. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за 

избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 

язовир - публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до 

десет години. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно продажба на придаваема част – общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно предоставяне чрез дарение на вещи - общинска 

собственост за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на 

собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 

16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                              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 

бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности 

на община Елена за периода 2018 - 2020 г. (първи етап). 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. (първи етап). 

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 22.03.2017 г. от 16.30 

часа предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. (първи етап), 

като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

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

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. 

(първи етап): 

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 отсъства 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 / 23.03.2017 г. 
 

Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. (първи етап)  

 

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

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

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

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

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. съгласно Приложение 

№ 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

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 

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

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

2016 г. 
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В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на дейностите за община 

Елена през 2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

22.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за Отчет за изпълнението на Регионална 

Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с 

Общински план на дейностите за община Елена през 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 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

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

на дейностите за община Елена през 2016 г.: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 / 23.03.2017 г. 
 

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

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

дейностите за община Елена през 2016 г. 

 

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

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

управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Приема Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

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

дейностите за община Елена през 2016 г. 

 

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 Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2016 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2016 г. 

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 22.03.2017 г. от 16.30 

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

гр. Елена за 2016 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 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 21.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за приемане на 

Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. 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 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж           

гр. Елена за 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. 17, ал. 1, т. 7 от същия, и чл. 10, ал. 3 от 

Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални 

услуги в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2016 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 

кандидатстване на Община Елена с проект "Създаване на общинско предприятие 

"Социални услуги - Елена" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 г." 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за кандидатстване на Община Елена с проект "Създаване на общинско предприятие 

"Социални услуги - Елена" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 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 

22.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за кандидатстване на Община Елена с проект 

"Създаване на общинско предприятие "Социални услуги - Елена" по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 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 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 21.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за кандидатстване на 

Община Елена с проект "Създаване на общинско предприятие "Социални услуги - 

Елена" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", 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 кандидатстване на Община Елена с проект "Създаване на 

общинско предприятие "Социални услуги - Елена" по Оперативна програма "Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020 г.": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена с проект „Създаване на общинско 

предприятие „Социални услуги - Елена“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020 г.” 

 

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

местната администрация,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

“Създаване на общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.“, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на 

проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

2. Потвърждава, че разработваното проектно предложение кореспондира с 

Приоритет 3: „Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ 

растеж“, Специфична цел 3.1: „Разширяване на обхвата и подобряване на 

качеството на предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, Мярка 3.1.1: „Достъпни и 

по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на община 

Елена за периода 2014 - 2020 година, приет с Решение № 54 от 12.06.2014 г. на 

Общински съвет Елена. 
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3. Потвърждава, че разработваното проектно предложение е в съответствие с 

Дейност 3.1.9: „Разширяване дейността на ДСП - гр. Елена с възможност за 

преобразуване като общинско предприятие“ от Програмата за управление на 

община Елена за мандата 2015 - 2019 г., приета с Решение № 13 / 28.01.2016 г. на 

Общински съвет Елена. 

4. Новосъздаденото общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по реда на 

чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост да стартира дейността си 

след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на 

проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

5. Дава съгласие на новосъздаденото общинско предприятие да бъде предоставен 

следния имот - публична общинска собственост: сграда с Акт за собственост № 

95 от 27.12.1996, с административен адрес гр. Елена, ул. „Архитект Миланов“ 

№ 3, за срока на изпълнение на проекта по т. 1 и със срок до одобряване на 

окончателния доклад по проекта и спазване на ангажимента за устойчивост, 

посочен в т. 23.2 от Условията за кандидатстване и административния договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в помещението да 

бъдат извършени необходимите строително-ремонтни работи, осигуряващи 

качественото изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. 

6. Потвърждава, че ще осигури функционирането на социалното предприятие, 

както и заетостта на не по-малко от половината от новоназначените 

представители на целевата група, за период не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проектните дейности. 

7. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия, свързани с подготовката и подаването на 

проектното предложение, в пълно съответствие с изискванията на обявената 

процедура. 

 

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 

промяна в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за 

периода 2016-2020 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промяна в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена 

за периода 2016-2020 г. 

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 21.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за промяна в 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 

2016-2020 г., 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 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за промяна в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Промяна в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Елена за периода 2016 - 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. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и 

чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

Променя Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Елена за периода 2016 - 2020 г., както следва: 

Дейност 2.2.1.1. придобива следната редакция: „Преобразуване на Защитеното 

жилище за лица с умствена изостаналост  в с. Илаков рът, община Елена в 

„Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост“ с 

капацитет 12 потребители“, като се прави съответната промяна в ред 6 от 

Таблица 2. 

 

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 

промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 

2017 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за 

периода 2017 г. 

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 21.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за промяна в 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2017 г., 

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 промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена за периода 2017 г.: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Променя Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2017 г., както следва: 

1. Изменя ред 1 по следния начин: 
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I II III IV Ресурсно 

обезпечаване 

Социални услуги 

 

1.  Защитено 

жилище за 

лица с 

умствено 

изоставане 

Създаване на умения 

и навици за 

интегриране в 

реалния живот чрез 

консултиране, 

информиране, 

ориентиране, групова 

работа, помощ в 

домакинство, 

трудотерапия, дневна 

грижа и др. 

Капацитет 12 места 

с. Илаков 

рът 

+ + - -     ДДД 

  

Общин

а Елена 

1а. Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

пълнолетни 

ЦНСТ е форма на 

социална услуга, 

насочена към лица, 

които имат нужда от 

24-часова грижа. 

с. Илаков 

рът 

- + + +     ДДД 

  

Община 

Елена 
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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 

промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в "Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост" в с. Илаков рът. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в "Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост" в с. Илаков рът. 

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 21.03.2017 г. от 17.00 часа предложението за промяна във вида 

на социалната услуга, предоставяна в "Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост" в с. Илаков рът, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

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

Залата напуска общинският съветник Сашо Топалов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението за промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в „Защитено 

жилище за хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът 

 

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

местната администрация; във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие предоставяната социална услуга в „Защитено жилище за хора 

с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена с капацитет 10 места 

да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост“ с капацитет 12 места, със следните мотиви: 

лица с 

умствена 

изостаналост 

Социалната услуга 

създава условия 

близка до семейната 

среда, при която 

лицата получават 

необходимата им 

индивидуализирана 

подкрепа за водене на 

относително 

самостоятелен живот. 

Капацитет 12 места 
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- да се отговори по-адекватно на потребността от ползване на услугата от 

потребители, попадащи в целевата група (лица с умствена изостаналост); 

- да се осигури по-добро обгрижване на потребителите и да се гарантира 24 

часовото им наблюдение. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане да извърши промяна във вида и капацитета на предоставяната 

социална услуга: от „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ с 

капацитет 10 места на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост“ с капацитет 12 места, като делегирана 

държавна дейност, считано от 01.05.2017 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати решението на Общински 

съвет Елена, заедно с мотивите към него, до Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до 

изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане за промяна 

във вида и капацитета на предоставяната социална услуга. 

 

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 на управителя на „Хоспис Елена“ ООД. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис Елена“ ООД. 

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 22.03.2017 г. от 16.30 

часа предложението за удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис Елена“ 

ООД, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. 

Може ли да задам въпрос към Управителя на „Хосписа“? Госпожо Управител от 

граждани разбрах, че има няма нужда на болните се поставят памперси? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис- Елена“: Твърдението не отговаря на истината. 

Имаме хора на памперси, но не всички. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – заместник-председател на ОбС: Уважаеми г-н кмете, уважаеми         

г-н председател. Искам да отправя благодарност към г-жа Стоянова за всеотдайния 

труд, който положи в годините и готовността и да продължи и занапред. Надявам се да 

се стигне до споразумение със синдика на МБАЛ „Д-р Д.Моллов“ - Елена, защото 

функционирането на „Хоспис Елена“ е важен за града. Пожелавам на г-жа Стоянова 

търпение и здрави нерви.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата влиза общинският съветник Сашо Топалов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.03.2017 г. 

 

 14 

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

гласуване предложението за удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис 

Елена“ ООД: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 / 23.03.2017 г. 
 

Относно: Удължаване срока на договора на управителя на „Хоспис Елена“ ООД 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 24, 

т. 12 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Възлага на г-н Валентин Владимиров Гуцов, в качеството му на представител 

на община Елена в Общото събрание на „Хоспис - Елена” ООД: 

1.1. Да поиска свикване на Общото събрание на дружеството съгласно 

разпоредбите на Дружествения договор, като в дневния ред да бъде включена 

точка относно удължаване срока на действие на договора за управление на 

настоящия управител на дружеството. 

1.2. Да предложи и гласува „ЗА“ удължаване срока на действие на договора за 

управление на настоящия управител на дружеството, Юлка Йорданова 

Стоянова с ЕГН **********, до 09.04.2020 г. 

1.3. Да предложи и гласува „ЗА“ оправомощаване на кмета на Община Елена 

инж. Дилян Стефанов Млъзев, който да подпише допълнително споразумение 

към договора за управление с настоящия управител на дружеството. 

2. Възлага на кмета на Община Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев да 

организира всички необходими действия по сключване на допълнително 

споразумение към договор за управление с настоящия управител на 

дружеството, в случай на взети положителни решения от Общото събрание на 

„Хоспис - Елена” ООД по т. 1.2 и т. 1.3. от настоящото решение. 

 

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 

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. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

22.03.2017 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 Общо събрание, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Извинете за моето невежество, но от кога в 

автобиографията се записва позиция: член на Ротари клуб? При обществените позиции 

необходимо ли е? Не желая отговор просто споделям мнение. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 / 23.03.2017 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 

 

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 27.03.2017 г. (или при липса на кворум - за 11.04.2017 г.) по 

въпросите, включени в дневния ред, както следва:  

1. При гласуването на предложените от Министъра на здравеопазването промени 

в предварително обявения дневен ред – „ЗА“ включването на допълнителните 

точки 4, 5 и 6; 

2. По точките от дневния ред: 

2.1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 

2.2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 

2.3. По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 
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2.4. По предложената нова т. 4, в случай че същата бъде включена в дневния 

ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 

2.5. По предложената нова т. 5, в случай че същата бъде включена в дневния 

ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 

2.6. По предложената нова т. 6, в случай че същата бъде включена в дневния 

ред – „ЗА“ предложения проект за решение; 

 

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 

откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска 

собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска 

собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор 

на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - 

публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет 

години, 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 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 избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на язовир - публична общинска собственост чрез предоставянето му 

под наем за срок до десет години: 

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 отсъства 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 
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“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 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор 

за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - 

публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет 

години 

 

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. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост; § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите; § 4, ал. 1 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване и чл. 57 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Открива процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска 

собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години, а именно: 

Язовир, намиращ се в землището на с. Константин (ЕКТТЕ 38337), община Елена, 

съставляващ ПИ № 000428 по КВС на същото землище, с площ от 23.589 дка, 

съгласно скица № К01911 / 01.04.2015 г., издадена от Общинска служба по 

земеделие - гр. Елена. Имотът е актуван като публична общинска собственост с 

АОС № 172 / 06.05.1998 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. 

Елена на 25.03.2005 г. под № 65, том ІІІ. 

2. Определя първоначална тръжна наемна цена за язовир с площ от 23.589 дка, 

намиращ се в землището на с. Константин, съставляващ ПИ № 000428 по КВС на 

същото землище, от 600 лв. (шестстотин лева) без ДДС, платими на две равни 

годишни вноски;  

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. 
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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; 

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 срок до 10 години със спечелилия участник. 

 

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 

продажба на придаваема част – общинска собственост. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за продажба на придаваема част – общинска собственост. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за продажба на придаваема част – общинска собственост, 

като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 
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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 продажба на придаваема част – общинска 

собственост: 

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 отсъства 

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  № 46 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Продажба на придаваема част - общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с §8, 

ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на същия, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 42, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

1. Продава на Красимир Костадинов Николов с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Елена, ул. „Иван Момчилов” № 15, имот - частна общинска 

собственост, придаваемо място към УПИ І „За училище“, кв. 4  по плана на 

с. Вълчовци, км. Майско, общ. Елена, одобрен със Заповеди - улична и 

дворищна регулация № 5499 / 03.09.1953 г. и изм. със Заповед № РД.02.05-

576 / 29.08.2016 г. с площ от 952 (деветстотин петдесет и два) кв. м., при 

граници: ОК - 2а, 3а, 3б, 4б, 14а, 6а, 5а, 2а.  Имотът е актуван с АОС № 1266 

/ 08.11.2016 г. като частна общинска собственост, вписан в Службата по 

вписвания при Районен съд - гр. Елена под №1984, том VІІ. 
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2. Утвърждава цената на имота, съгласно бизнес оценка, изготвена от 

независимия оценител „Дупалов” ЕООД - гр. В. Търново, притежаващ 

сертификат с рег. № 900300110 / 12.01.2011 г., в размер на 2980 (две хиляди 

деветстотин и осемдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за продажба на 

имота по т. 1 от настоящото решение при определената цена по т. 2 от 

същото. 

 

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 

продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за продажба на имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя, 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 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 продажба на имот - частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя: 

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 отсъства 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 
 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40 и 

чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласието си за продажба на Емил Димитров Ангелов, ЕГН 

********** и Зоя Андонова Ангелова, ЕГН ********** и двамата с постоянен 

адрес: с. Майско, ул. „Първа“ № 35, община Елена, област Велико Търново на 

следния имот - частна общинска собственост: 

УПИ ХІ, КВ. 12 ПО ПЛАНА НА С. МАЙСКО, С ПЛОЩ ОТ 1 120 (ХИЛЯДА СТО 

И ДВАДЕСЕТ) КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: УПИ V-47, УПИ VІ – „ЗА 

ИНД. ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО“, УПИ Х-45, УЛИЦА и УПИ ХІІ-47. ИМОТЪТ Е 

АКТУВАН С АОС № 1264 / 08.11.2016 Г., ВПИСАН В СЛУЖБА ПО 

ВПИСВАНИЯТА ГР. ЕЛЕНА НА 10.11.2016 Г. ПОД № 1982, ТОМ VІІ. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител 

„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 3 360 (ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА 

И ШЕСТДЕСЕТ) ЛВ. БЕЗ ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедура, както и да сключи договор за продажба. 

 

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 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 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 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 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” 

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 отсъства 

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  № 48 / 23.03.2017 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. Беброво, с. Каменари, 

с. Майско, с. Палици и с. Шилковци 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. 
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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 

предоставяне чрез дарение на вещи - общинска собственост за нуждите на Районно 

управление на МВР - гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предоставяне чрез дарение на вещи - общинска собственост за нуждите на Районно 

управление на МВР - гр. Елена. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за предоставяне чрез дарение на вещи - общинска 

собственост за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена, 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 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 предоставяне чрез дарение на вещи - общинска 

собственост за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена: 

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 отсъства 

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  № 49 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Предоставяне чрез дарение на вещи - общинска собственост за нуждите 

на Районно управление на МВР - гр. Елена 

 

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. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост 

и чл. 36, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

Дарява на Областна дирекция на МВР - Велико Търново, с адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Бачо Киро” № 7, БУЛСТАТ 129009767, представлявана от нейния 

директор, старши комисар Димитър Георгиев Машов, следното движимо 

имущество - общинска собственост: 

№ Вид на актива Единична цена, лв. Стойност, лв. 

1. Водогреен котел -1бр. 10 351.06 10 351.06 

2. Библиотека - 5 бр. 4.30 21.48 

3. Бойлер – 2 бр. 58.41 116.82 

4. Беседки – 2 бр. 1.12 2.24 

5.  Гардероби – 4 бр. 3.04 12.16 

6. Ел. табло – 2бр.  12.52 25.04 

7.  Нафтова горелка – 1 бр.  19.22 19.22 

8. Каменна ограда – 1 бр.  438.00  438.50 

9. Цистерна за нафта – 1 бр. 21.76 21.76 

10. Цистерна за нафта – 1 бр. 35.90 35.90 

11. Шкаф секционен – 1 бр.  0.65 0.65 

12. Шкаф секционен – 9 бр. 9.76 87.84 

 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед, да подготви договор за 

дарение, както и да организира фактическото предаване на имуществото по т. 1 от 

настоящото решение. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 

изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на собственици, собствеността на 

които не може да бъде възстановена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на собственици, собствеността на 

които не може да бъде възстановена. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на 

собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена, 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 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 изпълнение на съдебно решение и обезщетяване 

на собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена: 
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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 отсъства 

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  № 50 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на собственици, 

собствеността на които не може да бъде възстановена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилник за прилагането на закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ), чл. § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР 

на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в изпълнение на влязло в 

сила Съдебно решение № 224 / 01.08.2007 г. по Гражданско дело № 164 / 2007 г. по 

описа на Районен съд гр. Елена и писмо с вх. № ФС.03.03 - 56 / 17.11.2016 г. на 

Общинска служба по земеделие - гр. Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени в собственост на наследниците на Бонка 

Кирчева Иванова, бивш жител на с. Дебели рът, община Елена, следните 

земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Палици: 

1.1. Имот №074509 с начин на трайно ползване „нива”, с площ 5.653 дка;  

1.2. Имот №069504 с начин на трайно ползване „нива”, с площ 4.900 дка; 

1.3. Имот №069500 с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 2.725 дка; 

1.4. Имот №040508 с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 2.272 дка; 

1.5. Имот № 040500 с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 2.343 дка; 

1.6. Имот №032512 с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 2.550 дка; 

1.7. Имот № 032503 с начин трайно ползване „нива“, с площ от 4.464 дка; 
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1.8. Имот № 074514 с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 4.093 дка, 

образуван от имот № 074511. 

2. Настоящото Решение да се връчи по реда на Административно процесуалния 

кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба 

по „Земеделие“ - гр. Елена.  

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение      

№ 91 / 16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена. 

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 22.03.2017 г. от 

16.00 часа предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 

16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена, 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 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 поправка на явна фактическа грешка в Решение 

№ 91 / 16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена: 

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 отсъства 

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 / 23.03.2017 г. 

 

Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 16.06.2016 г. на 

Общински съвет - Елена  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Изменя свое Решение № 91 / 16.06.2016 г. както следва: 

В т. 1 и т. 2 от решението името Сава Стамов Недев се заменя с името Сава 

Стаматов Недев. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 3-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 


