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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  
 

Днес 27 април 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-н Стоян Златев и г-жа Росинка Георгиева. От Общинска 

администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета 

на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, 

г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Петя Добрева – 

Костадинова – главен експерт „ОСКП“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на 

общината. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:   

г-н Стефан Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на 

кметство с. Илаков рът, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-н Стоян 

Вараджаков - кметски наместник с. Руховци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник 

с. Дрента, г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с. Мийковци. 

Заместник-председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и във връзка с подадено заявление № РД.01.06-12 / 06.04.2017 г. чрез 

председателя на Общински съвет - Елена до Общинската избирателна комисия за 

предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Йордан Николов Кисьов, като 

общински съветник по лични причини във връзка с Решение № 158-МИ / 10.04.2017 г. 

на Общинска избирателна комисия, покани г-жа Пенка Пенкова Цочева да положи 

клетва и подпише клетвен лист, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

След произнасяне на клетвата г-жа Пенка Пенкова Цачева, съгласно чл.32, ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подписа клетвен 

лист.   

Заместник-председателят на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов, 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. 

Заместник-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 отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на 

общински жилища 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2018 година 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно съгласие за удължаване на срока на ползване на банков 

револвиращ кредит за оборотни средства от "Елена - Автотранспорт" ЕООД и 

определяне на условията за същия 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон" 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура по приватизация на общински 

нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

отдаване под наем на част от антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от 

имот - частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за първото тримесечие на 2017 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на председател. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

11. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Здравеопазване и социални дейности" към Общински съвет – Елена. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на 

общински жилища. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2018 година 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно съгласие за удължаване на срока на ползване на банков 

револвиращ кредит за оборотни средства от "Елена - Автотранспорт" ЕООД и 

определяне на условията за същия 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон" 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура по приватизация на общински 

нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

отдаване под наем на част от антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от 

имот - частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за първото тримесечие на 2017 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на председател. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

11. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Здравеопазване и социални дейности" към Общински съвет – Елена. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински 

жилища. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. 

Заместник-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 

26.04.2017 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова 

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и 

продажба на общински жилища, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинският съветник г-н Мартин Трухчев. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за отмяна на действащата и приемане 
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на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и 

продажба на общински жилища: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда и условията 

за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински 

жилища 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 45а от Закона за общинската собственост, чл. 

8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния 

кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Отменя действащата Наредба за реда и условията за установяване на жилищни 

нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета с Решение № 78 / 

18.07.2008 г. на Общински съвет Елена. 

2. Приема Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, 

настаняване и продажба на общински жилища. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

В залата влиза общинският съветник г-н Мартин Трухчев. 

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

за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Елена. 

Заместник-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 

26.04.2017 г. от 16:00 часа предложението за изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

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

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

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Сашо Топалов – общински съветник: На заседанието на Постоянната комисия 

подкрепихме предложението. Днес в изказването на кмета прозвучаха два момента. 

Съветвам Ви да не използвате израза порочна практика към институции като Съд и 

Прокуратура, защото не върви. В случая е налице нарушение на наш административен 

акт и следва да го отстраним. По този начин ще изчистим качеството на Наредбата. Да 

разбирам, че оспорения седми пункт не го приемаме. 

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Топалов. Искам да бъда точен. 

Не съм използвал понятието порочна практика на Прокуратурата. Порочната практика 

е в това, че физически и юридически лица обжалват Наредби на Общински съвети. 

Практиката показва, че Прокуратурата обжалва текстове от Наредби на Общински 

съвети, граждани и организации, които имат правен интерес могат да поискат от съда 

да се присъединят към подадената жалба, които при уважаване на жалбата са в тежест 

на общините, защото им се изплащат разноски.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 / 27.04.2017 г. 
 

Относно: Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, 

ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Отменя следните разпоредби от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, приета с 

Решение № 132 / 29.12.2014 г., изменена и допълнена с Решения №№ 139 / 

29.09.2016 г. и 173 / 29.12.2016 г. на Общински съвет - Елена:  

1. чл. 10 
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2. чл. 21, ал. 5 

3. чл. 24, ал. 2 

4. чл. 27 

5. чл. 43, ал. 8 

6. чл. 48, ал. 7 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община 

Елена за 2017 г. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г. 

Заместник-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 25.04.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане на 

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г., като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 
Заместник-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 

26.04.2017 г. от 16:00 часа предложението за приемане на Общинска програма за 

закрила на детето в община Елена за 2017 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 14 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за приемане на Общинска програма за закрила на 

детето в община Елена за 2017 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  

за 2017 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. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и 

чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г., 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Елена през 2018 година. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2018 година, като информира присъстващите, че със Заповед Изпълнителния Директор 

на Агенцията за социално подпомагане отказват да се извърши промяна на 

предоставяната социална услуга: от „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост“. Мотивът е разлика в стандарта, стойността се изразява в 2 хил. лв. 

Общината ще обжалва решението, като ще разчитат на съдействие от страна на 

общинските съветници. 

Заместник-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 25.04.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане на 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година, като 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Елена през 2018 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  

за 2017 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. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и 

чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,,ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г., 

неразделна част от настоящото решение. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за съгласие за удължаване на срока на ползване на банков револвиращ 

кредит за оборотни средства от "Елена - Автотранспорт" ЕООД и определяне на 

условията за същия. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за съгласие за удължаване на срока на ползване на банков револвиращ кредит за 

оборотни средства от "Елена - Автотранспорт" ЕООД и определяне на условията за 

същия. 

Заместник-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 26.04.2017 г. от 16.30 

часа предложението за съгласие за удължаване на срока на ползване на банков 

револвиращ кредит за оборотни средства от "Елена - Автотранспорт" ЕООД и 

определяне на условията за същия, 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. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за съгласие за удължаване на срока на 

ползване на банков револвиращ кредит за оборотни средства от "Елена - 

Автотранспорт" ЕООД и определяне на условията за същия: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ 

кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и 

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

местната администрация , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от същия, и чл. 15, ал. 1, 

т. 9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества,,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит, 

предоставен от „Уникредит Булбанк“ АД в полза на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, при запазване условията на действащия договор от 

20.06.2016 г.  

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

2.1. Да подпише допълнително споразумение към договора за банков кредит 

при запазване на действащите условия; 

2.2. Да представи в Общински съвет Елена копие от подписаното 

допълнително споразумение в тридневен срок от сключването му; 

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

информация за състоянието и обслужването на кредита. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2017 г. в частта "Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост през 2017 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон". 

Заместник-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 26.04.2017 г. от 

17.00 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост през 2017 г. в частта "Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон", като го подкрепя с 4 гласа „за”, 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г. в частта 

"Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
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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  № 57 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2017 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон” 

 

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. 9 от Закона за общинската собственост 

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

общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2017 г., приета с Решение № 5 / 26.01.2017 г. на Общински съвет 

Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, 

определени в закон” със следния имот, частна общинска собственост: 

ПРИДАВАЕМО МЯСТО КЪМ УПИ ХІІ - 444, КВ. 28 ПО ПЛАНА НА ГР. ЕЛЕНА 

С ПЛОЩ ОТ 104 КВ. М., СЪГЛАСНО АОС № 1331 / 31.03.2017 г. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен 

имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, невключен 

в имуществото на общинско търговско дружество. 

Заместник-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 26.04.2017 г. от 

17.00 часа предложението за откриване на процедура по приватизация на общински 

нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, като го 

подкрепя 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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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за откриване на процедура по 

приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско 

търговско дружество.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен 

имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество 

 

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. 1, ал. 2, т. 6; чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол; чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата 

за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или 

със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

1. Открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, невключен 

в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: МАГАЗИН - 

АПЕРИТИВ (ИЗТОЧЕН) СЪС СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 103.63 кв.м. И МАЗЕ С ПЛОЩ 68.72 кв.м., КАКТО И 

19.46% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВОТО 

НА СТРОЕЖ (ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЪГЛАСНО АОС № 89 / 

26.08.1996 г.), ПРЕУСТРОЕН В „КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА СЪС СЛАДКАРСКА 

РАБОТИЛНИЦА“ (СЪГЛАСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ № 041 / 

14.02.2002 г., ИЗДАДЕНО ОТ РДНСК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО), ЧАСТ ОТ 
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СГРАДА, ПОСТРОЕНА В УПИ VIII „ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС“, КВ. 7 ПО 

ПЛАНА НА ГРАД ЕЛЕНА, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: гр. ЕЛЕНА, ул. 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 32-36. 

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и 

правни действия, свързани с изготвянето на анализ на правното състояние, 

информационен меморандум и приватизационна оценка на горепосочения обект, 

при спазване изискванията на Наредбата за възлагане извършването на дейности, 

свързани с приватизация или със следприватизационния контрол, включително 

процесуално представителство.   

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под 

наем на част от антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от имот - частна 

общинска собственост. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от 

антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от имот - частна общинска 

собственост. 

Заместник-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 26.04.2017 г. от 

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

отдаване под наем на част от антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от 

имот - частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

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

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 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 отдаване под наем на част от антенен носач - ретранслаторна 

станция (жере) и част от имот - частна общинска собственост:  

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”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” 
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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  № 59 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем 

на част от антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от имот - частна 

общинска собственост 

 

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. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 18, ал. 1; чл. 59, ал. 1, т. 2 и чл. 60 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 отдаване под наем на част от 

антенен носач - ретранслаторна станция (жере) и част от имот - частна общинска 

собственост, а именно: 

Три линейни метра от най-високата част на антенния носач - ретранслаторна 

станция (жере), както и двадесет и четири кв.м., намиращи се в северозападната 

част на имот  № 930010, находящ се в землището на гр. Елена, местност 

„Чукански баир“, при граници на целия имот: имот № 001966 - полски път, 

собственост на община Елена; имот № 930006 - залесена територия, собственост на 

държавата; имот №001928 - полски път, собственост на община Елена; землищна 

граница. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС  № 1351 / 

06.04.2017 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 

10.04.2017 г. под № 41, том 2. 

2. Определя първоначална тръжна наемна цена за частите от съоръжението и 

имота, общо в размер на 200 лв. (двеста лева) месечно без 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. Притежават лиценз за телекомуникационен оператор, валиден 

към датата на провеждане на търга; 

3.1.2. Представили са документ(и), удостоверяващ(и) наличието на 

собствени и/ или наети електронни съобщителни съоръжения и 

оборудване, обезпечаващи дейността по предоставяне на 

телекомуникационни услуги; 

3.1.3. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

(удостоверява се от съответните общински служби); 

3.1.4. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.5. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на 

кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ; 
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3.1.6. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, 

спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ; 

3.1.7. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.8. 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“; 

Йордан Костадинов, младши специалист - техник „Съобщ. 

техника“;  

Йордан  Йорданов, общински съветник; 

Милко Моллов, общински съветник; 

Резервни членове:  Надя Недялкова, юрист; 

инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС“ 

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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 

думата на кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с 

предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за първото тримесечие на 2017 година. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

първото тримесечие на 2017 година. 
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Заместник-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 26.04.2017 г. от 16.30 

часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета 

на община Елена за първото тримесечие на 2017 година., 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. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи 

за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2017 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ отсъства 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за първото тримесечие на 2017 година 

 

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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

първото тримесечие на 2017 г. в размер на 338.86 лв., както следва: 

- за пътни разходи с личен автомобил    88.86 лв.; 

- за нощувки      160.00 лв.; 

- за дневни разходи       90.00 лв. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов от 

името на Председателя на Общинският съвет г-н Стоян Златев като вносител запозна 

присъстващите с предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на председател. 

Заместник-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 

26.04.2017 г. от 16.00 часа предложението за промяна в състава на Постоянната 

комисия по "Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на 

председател, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа 

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

Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

г-н Милко Моллов – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2017 г. от 

17.00 часа предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на председател, 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. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Устройство на територията" към Общински съвет - Елена и избор на председател: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Промяна в състава на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията” към Общински съвет – Елена и избор на председател 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет  Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава г-н Йордан Николов Кисьов от състава на Постоянната комисия 

по „Устройство на територията” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Устройство на територията“ към 

Общински съвет – Елена г-жа Пенка Пенкова Цочева. 

3. Избира за председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията” към Общински съвет – Елена г-жа Пенка Пенкова Цочева. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов от 

името на Председателя на Общинският съвет г-н Стоян Златев като вносител запозна 

присъстващите с предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Здравеопазване и социални дейности" към Общински съвет – Елена. 

Заместник-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 

26.04.2017 г. от 16.00 часа предложението за промяна в състава на Постоянната 

комисия по "Здравеопазване и социални дейности" към Общински съвет – 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 15 общински съветника. 

Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 

подложи на гласуване предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по 

"Здравеопазване и социални дейности" към Общински съвет – Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 / 27.04.2017 г. 

 

Относно: Промяна в състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване и 

социални дейности” към Общински съвет – Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет  Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава г-н Йордан Николов Кисьов от състава на Постоянната комисия 

по „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Елена. 

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности” към Общински съвет – Елена г-жа Пенка Пенкова Цочева. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Заместник-председателят на Общински съвет 

Елена г-н Валентин Гуцов закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

ВАЛЕНТИН  ГУЦОВ 

Заместник-председател на 

Общински съвет – Елена 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС 


