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

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

ПРОТОКОЛ
№6
Днес 26 май 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 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства г-н Мартин Трухчев. 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-жа Елка Николова – директор на
дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Петя
Добрева – Костадинова – главен експерт „ОСКП“,
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:
г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Сийка Николова – кметски
наместник с. Марян, г-н Георги Георгиев – кметски наместник с. Дрента.
Присъства: г-жа Мария Симеонова - управител на „Еленски балкан“ ООД
гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
община Елена за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за
капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за
2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2016
година на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване
на обществения ред в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно изменения и допълнения в Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно отпускане на целеви средства за покриване на
необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили
вреди в резултат на интензивните дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и
запазване целостта на Регионалната система за управление на отпадъците
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане
участието на Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно
състезание в САЩ.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по
"Образование, култура и вероизповедания" към Общински съвет - Елена и избор на
председател.
Вн.:Председател ОбС
13. Предложение относно промени в съставите на Постоянна комисия по
"Общинска собственост" и Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални
дейности" към Общински съвет Елена.
Вн.:Председател ОбС
14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
община Елена за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за
капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за
2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
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2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2016
година на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване
на обществения ред в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно изменения и допълнения в Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно отпускане на целеви средства за покриване на
необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили
вреди в резултат на интензивните дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и
запазване целостта на Регионалната система за управление на отпадъците
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане
участието на Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно
състезание в САЩ.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по
"Образование, култура и вероизповедания" към Общински съвет - Елена и избор на
председател.
Вн.:Председател ОбС
13. Предложение относно промени в съставите на Постоянна комисия по
"Общинска собственост" и Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални
дейности" към Общински съвет Елена.
Вн.:Председател ОбС
14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
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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
приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016 г. отчет за
изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2016 г., отчет на
сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за състоянието на
общинския дълг за 2016 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016 г. отчет за
изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2016 г., отчет на
сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за състоянието на
общинския дълг за 2016 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Мартин Трухчев.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена
за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за
2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за
състоянието на общинския дълг за 2016 г., като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Кратко, точно и ясно. Ще гласувам „въздържал
се“ и ще се обоснова защо. Не приемам т. 3 от проекта за решение, а именно
изпълнението на Инвестиционната програма. Тема, която дискутираме много.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на община Елена за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за
капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за
2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67 / 26.05.2017 г.
Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016
г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за
2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за
състоянието на общинския дълг за 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публични финанси, чл.9,
ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода
по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода
9 752 175 лв., разпределен по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
1.2.По разхода 9 752 175 лв., разпределен по функции, дейности и видове
разходи, съгласно Приложение №2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2;
Приложение № 2-3;
2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:
2.1. По прихода: 7 732 781 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода
(-) 1 645 254 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода: () 775 790 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;
2.2. По разхода: 7 732 781 лв., разпределени по функции, дейности и видове
разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2;
Приложение № 2-3;
2.3. Приема заемите от бюджета на общината към 31.12.2016 г. в общ размер
(-) 21 023 лв., разпределени по оперативни програми, както следва:
2.3.1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: (-)
3 676 лв.;
2.3.2. По Оперативна програма за храни и / или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещи
се лица: (-) 996 лв.;
2.3.3. По Програмата за развитие на селските райони: (-) 16 351 лв.
3. ПРИЕМА отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена през 2016 г.
4. ПРИЕМА окончателния годишен план и отчета за изпълнение на сметките за
средства от Европейския съюз за 2016 г. съгласно Приложение №4;
5. На основание чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг ПРИЕМА годишния
отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а, съгласно
Приложение №15 - Информация за ОД към ФО - 1 от 2017 г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Един въпрос. Защо автомобилът за общинска
администрация е на лизинг? До колкото разбирам средствата са налични. При
директната покупка ще се облекчи Общината. Разликата е 11 хил. лв.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Оскъпяването при лизинга е нищожно,
условията са по-изгодни затова сключихме договор след проведена процедура на
обществена поръчка.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 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 извършване на вътрешни компенсирани
промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017
г. на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68 / 26.05.2017 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2017 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и
включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
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
информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2017 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 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2017 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 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 информация за изменението на общинския
бюджет за първото тримесечие на 2017 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69 / 26.05.2017 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и
съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.03.2017 г.,
както следва:
1. По приходната част: 10 058 662 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 10 058 662 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на годишните финансови отчети за 2016 година на търговските дружества с
общинско участие.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на годишните финансови отчети за 2016 година на търговските дружества
с общинско участие.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2016 година на
търговските дружества с общинско участие, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н
председател, уважаеми колеги. Изненадан съм, че не присъстват Управителите на
общинските дружества. С нашето решение не можем да променим нищо. Това са
резултатите от дейността на дружествата през изминалата година. Като представител на
община Елена в „Хоспис - Елена“ искам да изразя опасение дали ще успеем да
осъществим среща със синдика. Два месеца не можем да осъществим среща, съмнявам
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се и сега. Не зная дали ще успеем да публикуваме в Търговския регистър финансовия
отчет на Хосписа в установения срок.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Моят въпрос касае МБАЛ. Какво следва от
неизпълнението на отговорностите от страна на синдика, който представлява
дружеството, че не е представил отчет в законово изискуемия срок?
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Следва да си понесе съответната санкция
предвидена по закон, но Общинският съвет не е органа, който може да направи това.
Г-н Димитров се занимава с Търговските дружества, ако той може да даде яснота.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Синдика, който представляваше МБАЛ
„Д-р Димитър Моллов-Елена“ЕООД, бе сменен през месец март. Без никакви мотиви за
смяната ни уведомиха за новият синдик г-жа Шукерова, с която сме водили няколко
разговора, като тя пое отговорност да представи отчетите. Всички разпоредителни
сделки са прекратени и ние не можем да направим нищо.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Това което ще споделя не касае
решението на Общинският съвет, но е съществен проблем, който следва да се реши в
кратки срокове, а именно синдика да си поеме отговорността и да обезопаси сградата,
тъй като част от фасадата пада, да не се стигне до нещастен случай.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Водил съм разговори с д-р Титев. Очаквам
Общината да бъде сезирана по този въпрос. Ще разпоредя комисия, която да извърши
оглед на място и да предприемем мерки по обезопасяването на сградата. След което ще
се наредим на опашката от чакащи за възстановяване на разходите по ремонта.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Несериозно звучи да си говорим така за
Общинската болница. Това неглижирано отношение, следва да бъдем позаинтересовани и отговорни. Ние като орган на местната власт следва де се грижим за
материалната база. По сериозно отношение по процеса на несъстоятелност. По
настоятелни към синдика за срещи и разговори, защото сградата ще продължи да се
руши, ако не се предприемат действия. Не го казвам наказателно. По традиция
годишните отчети за всяко търговско дружество е ставало с отделно решение,
предлагам и сега да бъде така.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов, ако имате конкретно
предложение по процедурата Ви моля да го направите, иначе звучите пожелателно.
Всичко е в ръцете на Синдика, който както разбрахте бе сменен наскоро. Има
процедура по несъстоятелност и Търговски закон, който казва какво се прави.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение приемането на годишните финансови отчети на
търговските дружества да бъде гласувано поотделно за всяко дружество:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2016
година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70 / 26.05.2017 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2016 година на „БУКОВЕЦ”
ЕООД
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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
Приема годишния финансов отчет за 2016 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на
управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в
срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2016
година на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
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БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71 / 26.05.2017 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2016 година на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
Приема годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”
ЕООД и възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския
регистър по реда и в срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2016
година на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72 / 26.05.2017 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2016 година на „ЕЛЕНСКИ
БАЛКАН” ООД
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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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 представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на
дружеството за 2016 г. и възлагане на управителя да го публикува в Търговския
регистър съгласно реда и сроковете, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2016
година на „ХОСПИС - ЕЛЕНА“ ООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”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” – 17, “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 № 73 / 26.05.2017 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2016 година на „ХОСПИСЕЛЕНА” ООД
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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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 представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на
дружеството за 2016 г. и възлагане на управителя да го публикува в Търговския
регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството.
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
отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на обществения ред в община
Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на обществения ред в община
Елена.
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
23.05.2017 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на разпоредба (чл. 21) от
Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, като го подкрепя с 3 гласа
„за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на
обществения ред в община Елена:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74 / 26.05.2017 г.
Относно: Отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на обществения
ред в община Елена
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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, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във
връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отменя чл. 21 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
изменения и допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменения и допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от
17.00 часа предложението за изменения и допълнения в Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г., като го подкрепя с 4 гласа
„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 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 изменения и допълнения в Програмата за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 75 / 26.05.2017 г.
Относно: Изменения и допълнения в Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка 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:
1. Заличава от раздел Б „Имоти, които община Елена има намерение да продаде”,
позиция № 13.
2. Включва в раздел А „Имоти, които община Елена има намерение да предостави
под наем”, следните нови позиции:
2.1. Застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.20, с площ от 328 кв. м.,
заедно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 04460.202.20.1, със
застроена площ 262 кв.м. (бивше училище), находящ се в с. Блъсковци, община
Елена - АОС № 481 / 26.07.2006 г.;
2.2. Застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.33, с площ от 1 522 кв.м.,
заедно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 04460.202.33.1, със
застроена площ 409 кв. м., находящ се в с. Блъсковци, община Елена - АОС № 492
/ 27.09.2007 г.;
2.3. Пивница със съответните складови помещения, находяща се на ул. „Ст.
Михайловски“ № 69, гр. Елена - АОС № 275 / 21.02.2001 г.;
2.4. 4 (четири) кв.м. от помещение (ретранслаторна станция), находяща се в имот
№ 930010 в землището на гр. Елена, местност „Чукански баир“, заедно с два
линейни метра от мачта - антенен носач (жере) - АОС № 1351 / 06.04.2017 г.
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
обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2016 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2016 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
22.05.2017 г. от 17.00 часа предложението за обсъждане и приемане на докладите за
осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на
територията на община Елена през 2016 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2016 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Разтревожен съм, че отчетите представени от
председателите на читалищата не са пълни. В залата присъстват трима представители
на читалищата от територията на общината. Илаков рът и Марян, които са и в ролята на
кметове, и секретаря на читалището в с. Константин. Само трима от общо 19 читалища
на територията на общината е неуважение. Общинският съвет сме им гласували
средства с приемането на Бюджет 2017 г. Следва да се уважават органите на местната
власт.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В Закона е регламентирано, че Общинският
съвет осъществява контрол. Споделям мнението Ви г-н Топалов и за мен е обидно, че
няма представители от читалищата на територията на общината, като всички са
уведомени и поканени на днешното заседание. Общинският съвет сте в правото си да
не приемете докладите и да им се спре полагаемата част от субсидията.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ние ще приемем докладите, но занапред нека се
отнасят с уважение към местната власт. Общината винаги е подпомагала читалищата не
само чрез гласуваната субсидия, но винаги се е отзовавала в помощ при осъществяване
на транспорт на съставите, подпомагала е дейността на мероприятията и много други.
Нека им обострим вниманието да уважават институцията.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2016 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76 / 26.05.2017 г.
Относно: Обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община
Елена през 2016 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община
Елена през 2016 г.
2. Задължава председателите на народните читалища на територията на община
Елена ежегодно до 31 март да представят пред Общински съвет Елена и
общинската администрация доклад за осъществените читалищни дейности и за
изразходването на бюджетните средства през предходната година
3. Възлага на кмета на община Елена да осъществява контрол по т. 2 от
настоящото решение, като при неизпъление на задължението в посочения срок, на
неизрядните читалища временно, до представянето на съответните доклади, да се
спират преводите на полагаемата се част от субсидията.
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
отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни разходи,
направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивните
дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и запазване целостта на Регионалната
система за управление на отпадъците.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни разходи,
направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивните
дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и запазване целостта на Регионалната
система за управление на отпадъците.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за отпускане на целеви средства за покриване на необходими и
неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в
резултат на интензивните дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и запазване
целостта на Регионалната система за управление на отпадъците, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Форсмажор преди една година. Ще го приемем,
но да не влезем в противоречие със Закона.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Ще гласувам „против“. Фирмата извършила
строителните дейности не си е свършила качествено работата. А ако след всеки обилен
дъжд се проявяват форсмажорни последствия?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Форсмажора не е с давност 1 година.
Сертификата за форсмажор е от 2 август 2016 година. С представители от Регионалното
сдружение за управление на отпадъците няколкократно разисквахме този въпрос.
Общините следва ли да заплащаме разходите във връзка с нанесените щети от
форсмажорните обстоятелства. С Решение на Общото събрание на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците е прието общините да покрием необходимите
17

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.05.2017 г.
разходи в съотношение процент съобразно дела на всяка община. До колко
строителните работи са некачествени аз не мога да кажа, има си строителен контрол.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 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 отпускане на целеви средства за покриване на
необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили
вреди в резултат на интензивните дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и
запазване целостта на Регионалната система за управление на отпадъците:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77 / 26.05.2017 г.
Относно: Отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни
разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на
интензивни дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажор) и запазване целостта на
Регионалната система за управление на отпадъците
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отпускане на средства от резерва за непредвидени и неотложни
разходи по бюджета на община Елена в размер на 2880.80 лв. в полза на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново с
предназначение: за заплащане на извършените необходими и неотложни разходи
за запазване на Регионалната система за управление на отпадъците.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава Кафадарова,
жител на община Елена, в международно състезание в САЩ.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава Кафадарова,
жител на община Елена, в международно състезание в САЩ.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на
Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ,
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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието
на Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78 / 26.05.2017 г.
Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава
Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, в изпълнение на
Приоритет 2.1. „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора“ от Общинския план за младежта в община Елена за 2017 г., приет с
Решение № 12 / 26.01.2017 г. и съобразно т. 4.2. от Решение № 8 / 26.01.2017 г. за
приемане бюджета на община Елена за 2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява разход в размер на 1000 лв. от бюджета на община Елена за
подпомагане на Десислава Николаева Кафадарова, ЕГН **********, жител на гр.
Елена, ученичка от XІІ a клас в СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена, за участие в
световно състезание „Adobe Certified Associate World Championship“ в САЩ през
м. юли 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1
от настоящото решение.
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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
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община
Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община
Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.05.2017 г. от 16.30
часа предложението за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на община 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на община Елена:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79 / 26.05.2017 г.
Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
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. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за
автомобилните превози, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Запазва действащите към момента минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за
територията на община Елена, а именно:
1. Минимални цени
- за дневна тарифа – 0.60 лв.;
- за нощна тарифа – 0.65 лв.
2. Максимални цени
- за дневна тарифа – 1.00 лв.;
- за нощна тарифа – 1.20 лв.
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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
удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот - частна общинска
собственост.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот - частна 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 23.05.2017 г. от
17.00 часа предложението за удължаване срока на договор за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- 1.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за удължаване срока на договор за отдаване под
наем на имот - частна общинска собственост:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80 / 26.05.2017 г.
Относно: Удължаване срока на договор за отдаване под наем на 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. 27 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Продължава срока на действие на Договор № РД.02.11 - 150 / 01.08.2012 г. за
наем на имот - частна общинска собственост, а именно: помещение с площ от 6
(шест) кв.м., разположено на първи етаж в сграда, намираща се в УПИ ІІІ - 458,
кв. 42 по плана на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Ил.
Макариополски“ № 5, при граници на помещението: север - улица, юг и изток –
помещения на Клуб на пенсионера „Възраждане“ - гр. Елена, запад: вътрешни
стълби. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 91 /
26.08.1996 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на
26.05.2005 г. под № 173, том ІV.
2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на настоящото решение да
сключи с досегашния наемател, Мирела Иванова Дойкинова с ЕГН **********,
живуща в гр. Елена, ул. „Н. Попконстантинов“ № 35, допълнително споразумение
за удължаване действието на договора за наем за не повече от 5 години, считано от
датата на изтичане на първоначалния срок.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по
"Образование, култура и вероизповедания" към Общински съвет - Елена и избор на
председател.
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
23.05.2017 г. от 16.00 часа предложението за промяна в състава на Постоянната
комисия по "Образование, култура и вероизповедания" към Общински съвет - Елена и
избор на председател, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
22.05.2017 г. от 17.00 часа предложението за промяна в състава на Постоянната
комисия по "Образование, култура и вероизповедания" 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за промяна в състава на Постоянната комисия по
"Образование, култура и вероизповедания" към Общински съвет - Елена и избор на
председател:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81 / 26.05.2017 г.
Относно: Промяна в състава на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет – Елена и избор на председател
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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 и чл. 42 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-жа Росинка Недялкова Георгиева от състава на Постоянната
комисия по „Образование, култура и вероизповедания” към Общински съвет
Елена във връзка с подадено заявление за прекратяване на пълномощията й
като общински съветник.

2. Избира за член на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания“ към Общински съвет – Елена г-жа Виолета Стефанова
Садинова.
3. Избира за председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет – Елена г-жа Богдана Симеонова
Пеева.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за промени в съставите на Постоянна комисия по
"Общинска собственост" и Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални
дейности" към Общински съвет Елена.
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
23.05.2017 г. от 16.00 часа предложението за промени в съставите на Постоянна
комисия по "Общинска собственост" и Постоянна комисия по "Здравеопазване и
социални дейности" към Общински съвет Елена, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за промени в съставите на Постоянна комисия по "Общинска
собственост" и Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални дейности" към
Общински съвет Елена:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82 / 26.05.2017 г.
Относно: Промени в съставите на Постоянна комисия по „Общинска собственост”
и Постоянна 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
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Р Е Ш И:
1. Освобождава г-жа Росинка Недялкова Георгиева от състава на Постоянната
комисия по „Общинска собственост” към Общински съвет – Елена, във връзка
с подадено заявление за прекратяване на пълномощията й като общински
съветник.
2. Освобождава г-жа Пенка Пенкова Цочева от състава на Постоянната комисия
по „Здравеопазване и социални дейности“.
3. Избира за член на Постоянната комисия по „Общинска собственост“ към
Общински съвет – Елена г-жа Пенка Пенкова Цочева.
4. Избира за член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални
дейности” към Общински съвет – Елена г-жа Виолета Стефанова Садинова.
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
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване на имот №
208052 по КВС на землище гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване на имот №
208052 по КВС на землище гр. Елена
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.05.2017 г. от
16.30 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел.
захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно
кабелно ел. захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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13
14
15
16
17

МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83 / 26.05.2017 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване
на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на външно кабелно
Ел захранване 20 кV на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена,
преминаващо през имоти № 208017 (с НТП „Нива“, частна собственост), № 001824
(с НТП „Полски път“, собственост на община Елена), № 208047 (с НТП „Нива“,
частна собственост), № 208016 (с НТП „Нива“, частна собственост), № 001827 (с
НТП „Полски път“, собственост на община Елена), № 208005 (с НТП „Нива“,
частна собственост), № 208006 (с НТП „Нива“, частна собственост) и № 208051 (с
НТП „Местен път“, собственост на община Елена).
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 208052
по КВС на землище гр. Елена.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал.
1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за
земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„ВЕЛЕВ МЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
„Пърчевци“ № 27, ЕИК 204201693, представлявано от управителя Владислав
Стоянов Велев, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура.
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5. „ВЕЛЕВ МЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
„Пърчевци“ № 27, ЕИК 204201693, представлявано от управителя Владислав
Стоянов Велев, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване
на трасе на обекта по т. 1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на
правата по т. 4 от настоящето решение.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена

Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС
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