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
№1
Днес 25 януари 2018 г. от 14:15 часа в Голямата зала на Община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. От
общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев,
заместник-кмета по Хуманитарни дейности на общината г-жа Десислава Шопова,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-жа Силвия Мирянова – директор
на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“,
г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, инж. Христо Симеонов – главен
инженер на общината, г-жа Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт „ОСКП“, г-жа
Мария Симеонова – гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“, г-н Драгомир
Цанев – юрисконсулт на общината.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:
инж. Николай Колев – кмет на кметство с. Беброво, г-н Стефан Иванов - кмет на
кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-н Стефан
Котуков – кмет на кметство с.Буйновци, г-жа Стела Михайлова – кмет на кметство
с. Каменари, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали, г-жа Евгения
Кандева - кметски наместник с. Мийковци, г-н Стоян Вараджаков - кметски наместник
на с. Руховци, г-жа Катя Цвяткова – кметски наместник с. Блъсковци, г-жа Росица
Стефанова – кметски наместник с. Тодювци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник
с. Дрента, г-жа Севжан Османова – кметски наместник с.Бойковци.
Гости на заседанието бе делегация от Казахстан.
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 17 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за
средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и
честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите
събития в община Елена през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Вн.:Председател ОбС
11. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през
2017 година.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно приемане на Програма за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище
с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване"
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета
на община Елена за постигнати резултати за 2017 година.
Вн.:Председател ОбС
17. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските
съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския
съвет.
Вн.:Кмета на общината
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19. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 20 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за приемане на
Общински план за младежта за 2018 година.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение, като т. 20 в проекта за дневен ред да бъде
включено предложението за приемане на план за Общински план за младежта за 2018
година:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за
средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и
честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите
събития в община Елена през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
Вн.:Кмета на общината
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10. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Вн.:Председател ОбС
11. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през
2017 година.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно приемане на Програма за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище
с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване"
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета
на община Елена за постигнати резултати за 2017 година.
Вн.:Председател ОбС
17. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските
съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския
съвет.
Вн.:Кмета на общината
19. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
20. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017
година.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2017 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 четвъртото 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”
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
Р Е Ш Е Н И Е № 1 / 25.01.2018 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото
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 31.12.2017 г.,
както следва:
1. По приходната част: 11 138 927 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 11 138 927 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на
община Елена за 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз
на община Елена за 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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства
от Европейския съюз на 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 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 утвърждаване на Актуализиран разчет за
сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 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
Р Е Ш Е Н И Е № 2 / 25.01.2018 г.
Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от
Европейския съюз на община Елена за 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. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси и
чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
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местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз на община Елена за 2017 г. 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
отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Гостите от Казахстан напускат залата.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление.
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 24.01.2018 г. от
16.15 часа предложението за отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление, 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 отчет за състоянието на общинската собственост
и резултатите от нейното управление:
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 № 3 / 25.01.2018 г.
Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2017 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл. 66а от Закона за
общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2017 година съгласно Приложение № 1, неразделна част
от настоящото решение.
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 Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018
година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за
2018 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.01.2018 г. от
16.15 часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2018 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 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 Програма за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2018 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”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 4 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, 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 в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
в община Елена през 2018 г.
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
приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни
празници в община Елена през 2018 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни
празници в община Елена през 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
23.01.2018 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Календар на културните
събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г.,
като го подкрепя 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 подложи на
гласуване предложението за приемане на Календар на културните събития и
честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г.:
“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 № 5 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на Календар на културните събития и честванията на
национални и местни празници в община Елена през 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални и
местни празници в община Елена през 2018 г.
2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара,
както и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на
събитията в рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.
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
приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018
година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018
година.
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 23.01.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018 г., като го
подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, колеги. Не е излишно да се проведе среща с хората занимаващи се с
футбол за подрастващите. Да се уговорят турнири за юноши. Участието им само в
първенството е недостатъчно.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Госпожо Пеева считам, че футболния календар
е доста наситен. През м.юни се организира детски турнир в памет на Петко Антонов и
деятели на футбола в гр. Елена, който в последните години придобива значителна
популярност. През м.септември и общинският турнир за купата на гр.Елена. В
календара на местната комисия през м.юни имаме заложен открит детски турнир по
футбол „Константин Рудановски“. Да не забравяме и турнира на малки вратички.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития
в община Елена през 2018 г.:
“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 № 6 / 26.01.2017 г.
Относно: Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община
Елена през 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през
2018 г.
2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара,
както и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на
събитията в рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.
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
приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз, като уточни, че няма да има увеличение на
местните данъци и такси, но има увеличение на разходите, които се правят за тях, за
това ще се разчита на добрата им събираемост. Увеличена е държавната субсидия във
функции образование и здравеопазване, както и субсидията за зимно поддържане и
снегопочистване на общинските пътища. На проведеното публично обсъждане на
бюджет 2018 година пленарната зала едва е побрала хората, дошли да заявят своите
искания. Постъпили са около 30 предложения. Всички добре обосновани предложения
са подредени приоритетно в Инвестиционната програма.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз. Общинските съветници подкрепят
направеното предложение от ПК“ОКВ“- 1 000 лв. от отпуснатата субсидия за Велоклуб
„Сокол“ да се прехвърли за клуба по джудо и предлагат в т. 4.3.2.1 от проекта за
решение да се извърши преразпределение на средствата, като от спортен клуб по
колоездене „Велоклуб Сокол 1928“ се вземат още 1 000 лв. и се предоставят на спортен
клуб по борба „Дан Колов“. Мотивът за това, е да има солидарност към клубовете, като
клуба по колоездене е без дейност до момента.
Подложено бе на гласуване постъпилото предложение в т. 4.3.2.1 от проекта за
решение разпределението на средства да стане:
- за клуб по борба „Дан Колов“ сумата от 4 700 лв. да стане 5 700 лв.
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за клуб по джудо „ИПОН-87“ сумата от 6 700 лв. да стане 7 700 лв.
за спортен клуб по колоездене „Велоклуб Сокол 1928“ сумата от 4 000 лв. да
стане 2 000 лв.:
5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Дебати имаше по заложените средства за ремонт на улиците в града и по селата,
дали предвидените средства ще бъдат достатъчни за цялостен ремонт на обектите.
Защо не е предвиден ремонт на тротоарите, като конкретни предложения за промяна и
изменения не се направиха.
След проведените разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”,
подложи на гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 15.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за
2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- 1.
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 24.01.2018 г. от
16.15 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз., като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
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 23.01.2018 г. от
16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като след
проведените разисквания не излязоха с единно становище след проводеното гласуване
с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
23.01.2018 г. от 17.0 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018
г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. Г-жа
Анастасия Тонева-Пеева внесе предложение в т. 4.3.2.1 от проекта за решение да се
извърши преразпределение на средствата, като от спортен клуб по колоездене
„Велоклуб Сокол 1928“ се вземат 1 000 лв. и се предоставят на спортен клуб по джудо
„ИПОН-87“. Мотивът й за това, е че клуба по колоездене е създаден миналата година,
за момента нямат спортни постижения, а клуба по джудо прославя града, както на
национално така и на световно ниво.
-
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Г-жа Богдана Пеева – председател на ПК”ОКВ”, подложи на гласуване
постъпилото предложение в т. 4.3.2.1 от проекта за решение разпределението на
средства да стане:
- за клуб по джудо „ИПОН-87“ сумата от 6 700 лв. да стане 7 700 лв.
- за спортен клуб по колоездене „Велоклуб Сокол 1928“ сумата от 4 000 лв. да
стане 3 000 лв.:
5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
След проведените разисквания г-жа Богдана Пеева – председател на
ПК”ОКВ”, подложи на гласуване предложението за приемане Бюджет на Община
Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за
2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 23.01.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане Бюджет
на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз. Дебатите бяха насочени към заложения нисък размер на
туристическата такса 13 хил.лв. Г-н Лазар Костов внесе предложение размера на
туристическата такса да бъде завишен на 20 хил.лв. Това да стане за сметка на
субсидията, която община Елена дава за организацията на Празника на „Еленския бут“.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев изрази мнение, че по този начин ще бъдат
заложени едни кухи средства в Бюджета. Уведоми общинските съветници, че общината
започва кампания по узаконяване на дейността на лицата, извършващи настаняване в
некатегоризирани търговски обекти. На такива собственици ще бъдат изпратени
уведомителни писма, съгласно които в 14 дневен срок следва да предприемат
необходимите действия по узаконяване на обекта. Ще бъдат извършвани периодични
проверки.
След проведените разисквания д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател
на ПК”ЗСД”, подложи на гласуване постъпилото предложение в дейността по туризма
да се заложи туристическа такса в размер на 20 хил.лв. за сметка на средствата
предвидени за празника на „Еленския бут“:
„за”- 1 „против”- няма, „въздържали се”- 4. Не се приема.
След проведените разисквания д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател
на ПК”ЗСД”, подложи на гласуване предложението за приемане Бюджет на Община
Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за
2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Предложението, което направих за увеличаване
заложените средства от туристическа такса е за 26 нощувки на годишна база. Само
официалните празници през тази година са около 15 дни. Всички знаем, че по-това
време града ни е пълен с туристи. За какъв приоритет – развитие на туризъм говорим?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Уважаеми колеги. Благодаря, че
подкрепихте моето предложение. Разпределението на средствата според мен не бива да
бъде по солидарност, а по заслуги. Предложението ми за предоставяне на още 1000 лв.
за клуба по джудо бе заради активната дейност, която клуба развива. Наградите, които
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получават спортистите са на национално и световно ниво. Не съм против дейността на
клуба по борба, но искам да чуя за постиженията на борците.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
общински съветници. Предложения вариант за разпределение на средствата за
спортните клубове бе приет от техните представители на проведената срещата при
подготовката на проекто бюджета. Не бяха предявени претенции. Ако считате, че
средствата следва да се предоставят на спортните клубове за техните постижения съм
готов на вариант зануляване субсидията за Велоклуба и разпределяне средствата им за
останалите спортни клубове. „Велоклуб Сокол 1928“ е новоучреден клуб, все още не
развива дейност.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: На всички клубове трябва да се предоставя
субсидия. Но подкрепям предложението на г-жа Анастасия Тонева-Пеева на клубове с
постигнати резултати да се отпускат повече средства за да имат възможност да
разширяват дейността си.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: За 1000 лв. стана голяма дискусия. Не че са малко
пари. Някои неща са впечатляващи. Преходния остатък за 2017 година, приложение
№ 1-1 е впечатляващ – милион и сто лв. Възниква въпроса: Какви са причините?
Отговора е ясен. 58 хил.лв. е увеличението на субсидията за държавна делегирана
дейност. Тревожна е тенденцията, че отново се налага да прехвърляме 4 щатни бройки
от държавно делегирана дейност в дофинансиране с местни приходи. Навремето
дофинансираните бройки с местни приходи бяха 9, сега са се увеличили на 25 броя.
Говорихме, че на преасфалтираните улици ще се извърши ремонт на тротоарите.
Снощи на заседанията на Постоянните комисии излезе, че няма да се правят тротоари.
Обидно е да се залага сумата от 2 928 лв. за отводняване скатни води на ул.“Паисий
Хилендарски“. Снощи на заседанията на комисиите гласувах „въздържал се“, днес ще
гласувам „против“.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
общински съветници. Първо за преходния остатък г-н Топалов. Мисля, че Ви е
известно, че в 2017 година Община Елена влезе също с голям преходен остатък.
Неизразходваната целева субсидия е във връзка с обжалването на обществената
поръчка за изпълнение ремонта на улиците проведена началото на годината. Следва
обявяване на нова през юни, която също бе обжалвана и до ноември месец чакахме да
изтече срока за обжалване. Сега преходния остатък, тъй като имаме сключен договор и
няма да имаме проблеми за изпълнение на поръчката ще бъде стопен през 2018 година.
Понеже сме в тази тема. Получило се е неразбиране. Кога съм казал, че за
ремонтираните улици сме предвидили средства за ремонт на тротоарите? Защото
такива средства няма. 2017 година говорихме да предвидим средства за отводняване.
Заложили сме 2 928 лв., вероятно няма да стигнат, но ще се направи. При обсъждане на
бюджета дискутирахме дали да залагаме средства за ремонт на тротоари или да
залагаме ремонт на повече улици, а ремонта на тротоарите да бъдат залагани на покъсен етап. Въпросът бе поставен и на Общественото обсъждане. Наложи се мнение
приоритетно да се полага асфалт, след това да се залага ремонт на тротоари. Относно
увеличаването на броя на общинската администрация дофинансирана с местни
приходи. През предходните години нямаше ръст за заплатите. Като увеличение на
средствата реално има за кметовете и кметските наместници. Заплатите на служителите
в общинска администрация са обидно ниски. Чест прави на служителите, че си
изпълняват задълженията въпреки ниското заплащане. Чест прави и на Вас, че
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одобрихте допълнителните средства. Ще се надяваме догодина от държавния бюджет
да има предвидени средства за увеличение възнагражденията на общинските
служители.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми
г-н кмете, уважаеми колеги. Доста време съм общински съветник и съм приятно
впечатлен от бюджетната рамка, въпреки големия преходен остатък. Добър Бюджет,
сигурно има и недостатъци. Факт е, облагородяват се улиците. Удовлетворен съм от
гражданската активност на общественото обсъждане. Това е бъдещето. Пожелавам на
г-н Кмета догодина общественото обсъждане да се прави в салона на читалището.
Призовавам Ви ако нямате конкретни предложения да гласуваме бюджета.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Не е нужно да делим ремонт на улици и тротоари.
Има много неугледни места в града. Хубаво е малко по малко да се облагородяват. Ще
бъде най-добре както каза г-н Топалов обектите да се завършват до край.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Кмете, Вие казахте миналата година, че в
сметката има средства за ремонт на тротоарите на завършените улици. Вие ме
излъгахте.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: В края на 2017 година говорихте за
отводняването, което е заложено в Инвестиционната програма за 2018 г. Ще се
извърши ремонт на тротоара на ул.“Паисий Хилендарски“.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Отправяте ми сериозно обвинение г-н
Топалов. Може да го отнесем и на друго ниво. Въздържайте се от такива
квалификации. Добре зная, за 2017 година няма предвидени средства за ремонт на
тротоари. В отговор на изказването на г-жа Пеева. Хубаво е да се прави цялостен
ремонт. Следва да се определят приоритетите. Да решим преасфалтираме повече улици
или правим ремонт на тротоарите на асфалтираните улици. Средствата не стигат за
това следва да решим кои улици ще зачеркнем от Инвестиционната програма. Едно
отклонение. Ще кандидатстваме по мярка 7.2 изчакваме да излязат насоките. Не мога
да се ангажирам. Едно от условията за отпускане на средства е да има подменена
водопроводна система. Нашето предложение е 2018 и 2019 да приключим с
преасфалтирането на улиците и след това да мислим за тротоарите. Но Вие сте хората,
които решавате. Ако кажете ще правим тротоари. Съгласен съм. От коя улица да се
вземат средствата?
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение от ПК“БФ“ в т. 4.3.2.1 от проекта за решение да се
извърши преразпределение на средствата, като от спортен клуб по колоездене
„Велоклуб Сокол 1928“ се вземат 1 000 лв. и се предоставят на спортен клуб по борба
„Дан Колов“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение от ПК“ОКВ“ в т. 4.3.2.1 от проекта за решение да
се извърши преразпределение на средствата, като от спортен клуб по колоездене
„Велоклуб Сокол 1928“ се вземат 1 000 лв. и се предоставят на спортен клуб по джудо
„ИПОН-87“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз:
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
”ПРОТИВ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 7 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз
На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2018 година, ПМС № 332 / 22.12.2017 г.
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на община Елена за 2018 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 10 859 022 лв., съгласно Приложение № 1, в
т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на
5 490 024 лв., както следва:
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1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в
размер на 4 696 674 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
делегираните от държавата дейности в размер на 37 892 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в
размер на 34 478 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СУ
„Иван Н. Момчилов” 528 лв.; на Музей на Възраждането 35 000
лв. и данък върху приходите от стопанска дейност (-) 1 050 лева.
1.1.1.4. Временно съхранявани
програми за училища (-) 22 082 лв.

средства

по

оперативните

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 720 980 лв.,
разпределен съгласно Приложение №1-1.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 368 998 лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 515 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 962 354 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 301 300 лв., в
т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700
лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
в размер на 408 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
в размер на 1 139 208 лв.
1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в
размер на (-) 10 000 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 10 000 лв.
1.1.2.7.Възстановена сума по възмездна финансова помощ 12 000
лв.
1.1.2.8.Приватизация на дялове, акции и участия 20 000 лв.
1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
20 146 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране 66 000 лв. (по Закона за управление на
отпадъците).
1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 837 989 лв.,
съгласно Приложение № 1-1.
1.1.2.12. Наличност по депозити в края на периода (–) 444 707 лева.
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1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 10 859 022 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3;
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 5 490 024 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната
субсидия в размер на 456 179 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 4 912 819 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв.
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на
4 702 449 лв., съгласно Приложение № 3, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за
2018г., в размер на 1 177 100 лв. , в т.ч. за инвестиционни разходи в държавни
дейности 37 892 лв.; в местни дейности 1 139 208 лв.
2.2 Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от продажба
на общински нефинансови активи в размер на 10 000 лв.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства в размер на 66
000 лв.
2.4. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със
средства от Европейския съюз в размер на 2 341 860 лв.
3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2018 г., без звената от системата
на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и
разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно Приложение
№ 4.
3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” - 71 щ.
бр., от които 45 щ. бр. в държавно делегираната дейност „Общинска
администрация” и 26 щ. бр. в дофинансиране на същата с местни приходи.
3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
„Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) се определя
от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и
утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.
3.3. Числеността на персонала за местни дейности във функциите:
3.3.1.„Образование” за дейност „Други дейности по образование” - 2 щ. бр.;
3.3.2.„Социално осигуряване подпомагане и грижи” за дейностите
„Домашен социален патронаж” - 13 щ. бр. и „Клуб на пенсионера” - 1 щ. бр.;
3.3.3.„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда” за дейностите „Осветление” - 1 щ. бр., „Други
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дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие” - 6 щ. бр.;
3.3.4.„Почивно дело и култура” за дейностите „Спортна база за спорт за
всички”- 3 щ. бр., „Градски библиотеки” - 4 щ. бр. и Други дейности по
културата” - 6 щ. бр.;
3.3.5.”Икономически дейности и услуги” за дейностите „Други дейности по
селско и горско стопанство, лов и риболов” - 5.5 щ. бр., „Други дейности по
туризма” - 2 щ. бр., „Общински пазари и тържища” - 1 щ. бр., „Други
дейности по икономиката” - 1 щ. бр.;
4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:
4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 8 010 лв.
4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв., в
т.ч. 1 800 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява
разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната
работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от
Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера на
реално извършените разходи, но не повече от 120 лв. за всеки отделен случай.
4.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ, както следва:
4.3.1. За читалища – 142 375 лв., разпределени както следва:
№
по
ред

Читалище

Субсидирана Субсидия,
численост
лв.

1.

НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена

7.25

60 719

2.

НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво

1.0

8 375

3.

НЧ „Искра-1900” – с. Константин

1.0

8 375

4.

НЧ „Наука-1899” – с. Костел

0.5

4 187

5.

НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци

0.5

4 187

6.

НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента

0.5

4 187

7.

НЧ „Просвета-1897” – с. Палици

0.75

6 282

8.

НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци

0.5

4 187

9.

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци

0.5

4 187

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари

0.5

4 187

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът

0.5

4 187

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци

0.25

2 095

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена

0.75

6 282

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали

0.5

4 187

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян

0.5

4 187
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№
по
ред

Читалище

Субсидирана Субсидия,
численост
лв.

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци

0.25

2 095

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби

0.25

2 095

18. НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци

0.5

4 187

19. НЧ „ Съгласие - 2014” - с. Блъсковци

0,5

4 187

17,0

142 375

ОБЩО:

4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 8 375 лв.,
съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 8 375 лв. дофинансиране от собствени приходи,
както следва:
№
по
ред

Читалище

Субсидирана Субсидия,
численост
лв.

1.

НЧ „Съгласие - 2014” - с. Блъсковци

0.25

2 094

2.

НЧ „Развитие-Руховци-1914” - с. Руховци

0.25

2 094

3.

НЧ „Наука-1900” - с. Марян

0.25

2 094

4.

НЧ „Надежда - 1870” - с. Беброво

0,25

2 093

ОБЩО:

1,0

8 375

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 64 000 лв., предназначени за
подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани
като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 59, ал. 2 и чл. 62,
ал. 1, т. 7 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС).
Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и
отчитане на средствата и сключи съответните договори.
4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни
школи – 15 400 лв.;. разпределени както следва:
 за спортен клуб по борба „Дан Колов“ 5 700 лв.;
 за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ 7 700 лв.;
 за спортен клуб по колоездене „Велоклуб Сокол 1928“ - 2 000
лв.
4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически
школи – 6 800 лв., разпределени както следва:
 за клуб по ски-туризъм –
1 800 лв.;
 за клуб по спортно катерене – 2 000 лв.;
 за клуб по туризъм
– 1 100 лв.;
 за клуб по вело-туризъм –
700 лв.;
 за клуб на ветерани туристи – 1 200 лв.;
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4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 59, ал. 2, т. 3 от ЗФВС за
стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм
във високопланинските и отдалечени райони – 20 000 лв.
4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки
формации към тях – 21 800 лв.
 за ФК „Чумерна” - гр. Елена –
17 300 лв.
 за ФК „Рудановски - 1922“ - с. Константин – 4 500 лв.
Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на
съответните организации след представянето на пълен финансов отчет и
отчет за дейността през предходната година.
4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:
 за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на вестник
„Еленска Трибуна“ – 10 000 лв.
5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:
5.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на
заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не
повече от 5 700 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена
в размер на не повече от 2 850 лв.
5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв.
5.5. За заплащане на (част от таксата) 20% от дневната такса за 9 потребители
настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 16 425 лв.
6. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА
ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:
6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 5.
6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата
по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.
7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 2 794 920 лв., в т. проекти по ПРСР 2 389 864 лв.;
други проекти по оперативните програми 405 056 лв., съгласно Приложение № 6.
8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни
дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и
2020 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.
9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община
Елена, съгласно Приложение №7 .
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10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на не
повече от 300 000 лв.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018г. в размер
на не повече от 120 938 лв.
10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края
на 2018 г. в размер на не повече от 604 508 лв.
10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава
кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в
съответствие със Закона за общинския дълг.
11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на
общината в размер на 7 597 119 лв., като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири години.
12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА
РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 5 204
756 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.
13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2017 г.,
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 1 644 лв.,
съгласно Приложение № 8.
14. ОПРЕДЕЛЯ
РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се
предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 67 000 лв.
15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ
КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и /
или неотложни разходи.
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16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки
за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на
съответния Управляващ орган и на МФ.
16.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ, да ограничава или спира финансиране на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните
права и отговорности;
17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по-късно от края на 2018 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други
фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
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19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани
от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2018г.
конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и
гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени
им от кмета на общината.
20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Правя процедурно предложение за 15
мин.почивка.
След почивката в залата присъстват 17 общински съветника.
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
отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в
община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред
в община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 15.30 часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за опазване на обществения ред в община Елена. От г-н Сашо Топалов
постъпи предложение точката да отпадне от дневния ред. Фундаментална е Наредбата.
Нека се огледа по-добре, за да не бъдем уязвими от прокуратурата. Тази Наредба е
съществен нормативен общински акт, касаещ всички. Дневния ред е натоварен, за
Наредбата трябва по-голямо внимание.
Общинските съветници са открили някои неточности, който следва да се
прецизират:
Чл. 7, 8, 9 и 10 да се обединят, защото са идентични: „Забранява се“ или ако са
на някакъв принцип да се отделят тематично.
В чл. 31, ал.2, т.2 учител-треньор да стане учител или треньор.
Най-труден е контрола, който следва да се осъществява.
Общинските съветници предлагат разглеждането на Наредбата да се отложи за
следващо заседание за един по-задълбочен прочит и конкретизиране на текстовете.
След проведените разисквания д-р Стела Горбанова - Василева - председател на
ПК”МС”, подложи на гласуване предложението за отлагане за следващо заседание
разглеждането на предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия 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 подложи на
гласуване предложението за отлагане за следващо заседание разглеждането на
предложението за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на
обществения ред в община Елена.:
“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 № 8 / 26.01.2017 г.
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на
обществения ред в 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, чл. 11, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ приемането на Наредба за опазване на
обществения ред в община Елена съгласно приложения проект
/ Мотиви за предлаганото отлагане:
Необходим е по-задълбочен прочит и прецизиране на текстовете в Наредбата. По-ясно
регламентиране на административно наказателните мерки /
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
изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 15.30 часа предложението за изменения в Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, като го
подкрепя 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 подложи на
гласуване предложението за изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена:
“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 № 9 / 26.01.2017 г.
Относно: Изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и
Закона за изменение и допълнение на същия (обн. ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г.), при
спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76,
ал. 3 и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана
за краткост „Наредбата“), както следва:
1. Текстът на чл. 21, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда
на раздел II на глава осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от
преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в
натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност
по бюджетите на общините.
2. Текстът на чл. 22, ал. 1, т. 1, буква б) от Наредбата придобива следната
редакция:
б) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища;
3. Текстът на чл. 22, ал. 1, т. 1, буква г) от Наредбата придобива следната
редакция:
г) други целеви разходи, включително за местни дейности;
4. Текстът на чл. 23, ал. 1 от Наредбата придобива следната редакция:
(1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща
субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет,
които провеждат съответните области на политики.
5. Текстът на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредбата придобива следната редакция:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на
общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83,
ал. 2 от ЗПФ;
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6. Текстът на чл. 30, ал. 3, т. 6 от Наредбата придобива следната редакция:
6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със
закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и
основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни
активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за
плащания по заеми за капиталови разходи;
7. Създава се нова ал. 8 в чл. 30 от Наредбата със следната редакция:
(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и
т. 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от
по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години,
включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от
бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
8. Създава се нова ал. 9 в чл. 30 от Наредбата със следната редакция:
(9) Когато първостепенният разпоредител и / или разпоредители с бюджет от пониска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна
организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на
бюджетната организация за последните четири години до преобразуването ѝ.
9. Текстът на чл. 40, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само
за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и
техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за
финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за
погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от
ЗПФ.
10. Отменя се ал. 4 към чл. 40 от Наредбата.
11. Досегашния текстът на чл. 41 от Наредбата става чл. 41, ал. 1 със следния
текст:
(1) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за
разходи и / или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на
програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината..
12. Създава се нова ал. 2 в чл. 41 от Наредбата със следната редакция:
(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини,
ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения
за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за
публичните финанси.
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13. Създава се нова ал. 3 в чл. 41 от Наредбата със следната редакция:
(3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и / или
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
14. Създава се нова ал. 4 в чл. 41 от Наредбата със следната редакция:
(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната
година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения
надвишават 5 на сто от отчетените разходи.
15. Текстът на чл. 42, ал. 1 от Наредбата придобива следната редакция:
(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са
усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата
цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в
държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не
по-късно от 20 декември.
16. Текстът на чл. 42, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1,
т. 1, букви „а“ - „в“ не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и
през следващите бюджетни години.
17. Текстът на чл. 43г, ал. 4 от Наредбата придобива следната редакция:
(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с
решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема
плана за финансово оздравяване.
18. Текстът на чл. 43д, ал. 3 от Наредбата придобива следната редакция:
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал.
1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения
на общината, като планът включва и:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им
изплащане.
19. Текстът на чл. 43д, ал. 4 от Наредбата придобива следната редакция:
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, се съгласува предварително с министъра
на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания
относно изготвянето и съдържанието на плана.
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20. Текстът на чл. 43д, ал. 6 от Наредбата придобива следната редакция:
(6) Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл.
133, ал. 5 от ЗПФ публикува на интернет страницата на общината информация за
изпълнението на плана за финансово оздравяване.
21. Текстът на чл. 43ж, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за
финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на
поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси
и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за
финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното
съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на
безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване
на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на
общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
22. Текстът на чл. 43з от Наредбата придобива следната редакция:
Чл. 43з. Министерство на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие
за изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл.130е от Закона за
публичните финанси. При отклонение от постигането на целите на плана или при
наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за следващите
две последователни години министърът на финансите може да преустанови
отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл.
130ж, ал. 1, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме
действия по чл. 106 и 107 от ЗПФ след представяне на писмената обосновка от
кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
23. Текстът на чл. 43и, ал. 1, т. 3 от Наредбата придобива следната редакция:
3. устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с
еднократен характер;
24. Текстът на чл. 43и, ал. 1, т. 4 от Наредбата придобива следната редакция:
4. повишена събираемост на общинските приходи;
25. Създава се нова т. 6 в чл. 43и, ал. 1 от Наредбата със следната редакция:
6. недопускане на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и
изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.
26. Текстът на чл. 43и, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до
министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за
финансово оздравяване.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 15.30 часа предложението за приемане Отчет за дейността на
Общински съвет - Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.,
като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.:
“ЗА” – 17 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.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:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.207 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската
администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската
администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 15.30 часа предложението за отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. 30
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31.12.2017 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11 / 25.01.2018 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от
общинска администрация за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода от 01.07.2017 до 31.12.2017 г. съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
23.01.2018 г. от 17.00 часа предложението за приемане на отчета за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните през 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на отчета за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017
година.
“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 № 12 / 25.01.2018 г.
Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 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 чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Елена през
2017 г. съгласно Приложение, неразделна част от настоящото решение.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.01.2018 г. от 16.45 часа предложението за приемане на Програма за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2018 година, като го подкрепя 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 подложи на
гласуване предложението за приемане на Програма за дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018
година:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018
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. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Елена през
2018 г. съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.
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 на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
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 23.01.2018 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище
с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване", 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 на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План застрояване на имот № 051100 по КВС на
землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
ниско свободно жилищно застрояване":
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 № 14 / 25.01.2018 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 051100 по КВС на землище с.
Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.
125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за частта от имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби,
попадаща в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за частта от имот № 051100
по КВС на землище с. Средни колиби, попадаща в пояс ІІІ на СОЗ на язовир
„Йовковци“ за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм;
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 051100 по КВС на
землище с. Средни колиби, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 051100 по КВС на
землище с. Средни колиби, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларни планове 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
Любомир Петров Петков-Пашов, гр. София, р-н Триадица, ЖК „Стрелбище“, ул.
„Котленски проход“ № 100, вх. „Б“, ет. 7, ап. 48 за имотите общинска собственост,
включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата
инфраструктура.
5. Любомир Петров Петков-Пашов, гр. София, р-н Триадица, ЖК „Стрелбище“, ул.
„Котленски проход“ № 100, вх. „Б“, ет. 7, ап. 48, да извърши за своя сметка
процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след
влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето
решение.
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто полугодие 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
второто полугодие на 2017 година.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за второто полугодие на 2017 година, 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 подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 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 № 15 / 25.01.2018 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто полугодие 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
второто полугодие на 2017 г. в размер на 1 036.08 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
58.61 лв.;
- за нощувки
597.47 лв.;
- за дневни разходи
380.00 лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на
кмета на община Елена за постигнати резултати за 2017 година.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
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община Елена за постигнати резултати за 2017 година, 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 подложи на
гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за 2017 година:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 16 / 25.01.2018 г.
Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена
за постигнати резултати за 2017 година
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 2 от Вътрешните правила
за заплатите в общинска администрация в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена
за постигнати резултати за 2017 година в размер на 1 351 лв.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена
за постигнати резултати през 2017 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община
Елена за постигнати резултати през 2017 година.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година, 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 подложи на
гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете
на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година:
“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 № 17 / 25.01.2018 г.
Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства
в община Елена за постигнати резултати през 2017 година
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 1 от Вътрешните правила
за заплатите в общинска администрация в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати през 2017 година, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

На кмета на кметство Майско – 807 лв.;
На кмета на кметство Константин – 653 лв.;
На кмета на кметство Беброво – 621 лв.
На кмета на кметство Каменари – 516 лв.
На кмета на кметство Палици – 521 лв.
На кмета на кметство Буйновци – 525 лв.
На кмета на кметство Илаков рът – 507 лв.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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
изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието
им в специализирани органи на Общинския съвет.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за
участието им в специализирани органи на Общинския съвет.
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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в
община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет, 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 подложи на
гласуване предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в
община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет:
“ЗА” – 17 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 / 25.01.2018 г.
Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община
Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет
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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. 34, ал.ал. 2 и 8 от същия, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община
Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2017
година в размер на 280 лв.
2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните
възнаграждения на общинските съветници за месец януари 2018 г., при спазване
на условията на чл. 34, ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на
кметства в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете
на кметства в 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 24.01.2018 г. от 17.00
часа предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Елена, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета
на общината и кметовете на кметства в община Елен:
“ЗА” – 17 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 / 25.01.2018 г.
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 /
2010 г. за заплатите в бюджетните организации, последно изменено с § 5 от ПЗР към
ПМС № 228 / 20.10.2017 г., и Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 01.01.2018 г.,
както следва:
1. На кмета на община Елена – 1 689 лв.
2. На кметовете на кметства:
2.1. На кмета на кметство Константин – 847 лв.
2.2. На кмета на кметство Майско – 847 лв.
2.3. На кмета на кметство Беброво – 777 лв.
2.4. На кмета на кметство Каменари – 695 лв.
2.5. На кмета на кметство Палици – 695 лв.
2.6. На кмета на кметство Буйновци – 612 лв.
2.7. На кмета на кметство Илаков рът – 612 лв.
ПО ДВАДЕСЕТА 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 общински план за младежта за 2018 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – член на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2018
г. от 17.00 часа предложението за приемане на общински план за младежта за 2018 г.,
като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Аналитичната част е много обективна, но е много
тревожна. Всичко е в един негативен тон. Спад на завършващите ученици, спад на
доходите на населението и т.н. Всичко това показва, че са необходими сериозни мерки.
Важно е да създадем условия, а не само кампанийно внимание. Да се организират
срещи, които да бъдат на ниво Община, бизнес и ученици. Учениците да бъдат
насочвани в професионална насока. Не искам да го казвам, но за съжаление остават
посредствени младежи.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да тенденциите са тревожни. Те са не само в
Елена, но и в останалите малки населени места. Миграцията е факт. През последните
години предприехме стъпки насочени към реализацията на младите хора.
Организирахме срещи с бизнеса, те изпитват глад за специалисти. Туристическият
бранш, фирма „Ремби“ имат потребности. Договорено е обучение за допълнително
професионално обучение в училище и да се кара стаж. За младежите това което
Общината направи е разнообразяване на свободното време като обновихме стадиона в
Елена и с. Константин и изградихме стадион в с. Майско. Изграден бе Общностен
център. Общината не може да влияе пряко върху финансовите възнаграждения, всеки
трябва да си заработи парите. Кандидатстваме по програма „Старт на кариерата“ и
70 %
от работещите по програмата продължават да работят в общинска
администрация. В администрацията работят много млади хора. Насърчаваме и
младежите, които искат да се завърнат в родния град, като сме отворени към всеки
39

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.01.2018 г.
един. Има един друг момент, че младите хора нямат адекватна преценка за
възможностите си, а очакванията им за възнагражденията, който трябва да получават са
високи.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Тази година по програмата „Старт на кариерата“
бяха отпуснати 5 квоти, със стартови заплати 600 лв. И петте останаха празни.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на общински план за младежта за 2018 г.:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 / 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2018 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. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общински план за младежта за 2018 г.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:10 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

40

