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

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

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 22 февруари 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Мартин Трухчев, г-н Милко Моллов и г-н Сашо Топалов. От
общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев,
заместник-кмета по Икономически дейности на общината г-н Йордан Димитров,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, инж. Димитрина Иванова –
директор на дирекция „УТОС“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство
с. Илаков рът, г-жа Стела Михайлова – кмет на кметство с. Каменари, г-н Стоян
Вараджаков - кметски наместник на с. Руховци, г-жа Сийка Николова – кметски
наместник с. Марян, г-жа Севжан Османова – кметски наместник с.Бойковци.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение в Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на годишен план за паша, определяне размера
и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018 година
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
27 февруари 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.:Председател ОбС
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
дами и господа общински съветници. Като вносител на т. 1 от дневния ред директно
оттеглям предложението си. Мотивите ми за това са следните:
С Решение № 6 от 31.01.2018 г. Административен съд Велико Търново е установил
нарушения при приемането на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Спазвайки действаща процедура по Закона за
нормативните актове преди внасянето на проекта на нормативен акт за приемане от
компетентния орган, съставителят на проекта го е публикувал на интернет страницата
на общината заедно с мотивите, във връзка с изискването на Закона за нормативните
актове. Проектът обаче, не е бил приет от Общинският съвет, а е бил върнат за
доработване съгласно становището на ПК „Местно самоуправление“. На следващото
заседание вносителят е предоставил преработения проект на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, който обаче не е
публикуван на интернет страницата на общината, при което според съда е нарушено
изискването на чл. 26 от Закона за нормативните актове. От горепосочената практика
на Административен съд - В. Търново, когато проектът на нормативен акт е върнат за
доработване, същият след редакцията следва отново да се постави на интернетстраницата на общината и да се осигури публичност, съгласно чл. 26 от Закона за
нормативните актове (ЗНА).
Съобразно горепосоченото, редактираният вариант на Проект на Наредбата за опазване
на обществения ред бе качен на сайта на общината на 21.02.2018 г., като ще бъдат
предоставени 30 дни за становища и предложение от заинтересовани лица, каквото е
изискването на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. В случай на постъпили
предложения и становища, същите ще Ви бъдат докладвани в предложението на
следваща сесия. Такава е процедурата по Закона за нормативните актове и установената
практика на административните съдилища, с която следва да се съобразим.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “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 изменение в Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
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3. Предложение относно приемане на годишен план за паша, определяне размера
и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018 година
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
27 февруари 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.:Председател ОбС
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от
общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от
общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
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
21.02.2018 г. от 16.30 часа предложението за изменение в Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- 1.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за изменение в Наредбата за стопанисване и управление на
земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 / 22.022018 г.
Относно: Изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ
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. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове; чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (наричана по-нататък за
краткост „Наредбата“), както следва:
1. Заличава т. 1 от чл. 33, ал. 2 от Наредбата:
1. копие на заверена скица от общинска служба „Земеделие” Елена;
2. Заличава т. 4 от чл. 11, ал. 1 от Наредбата:
4. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и други
задължения към община Елена, освен ако компетентният орган е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. Заличава т. 4 от чл. 24, ал. 1 от Наредбата:
4. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и други
задължения към община Елена, освен ако компетентният орган е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията;

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 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
21.02.2018 г. от 16.00 часа предложението за приемане на програма за развитие на
читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на програма за развитие на читалищната дейност
и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 / 22.02.2018 г.
Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата в община Елена за 2018 г.
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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. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 2018 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите
и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето
им.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.02.2018 г. от
17.30 часа предложението за приемане на годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
Отсъства
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 22.02.2018 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 1, т. 1 и
ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община
Елена за стопанската 2018 - 2019 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през
стопанската 2018 - 2019 г. на територията на община Елена съгласно списък
(Приложение № 1), неразделна част от това решение.
2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2018 - 2019 г.
2.3. Списъкът (Приложение № 1) да се обяви в сградите на общинската
администрация в гр. Елена, кметовете на кметства и кметските наместници, и
да се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март 2018 г.
2.4. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на процедурите,
регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите по
пазарни наемни цени, определени в Приложение № 2 към настоящото решение,
със собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за 5 стопански години, считано от започване на стопанската
2018 - 2019 г.
2.5. Възлага на кмета на община Елена сключването на договори за наем за
срок от една стопанска година със спечелилите участници в проведени
търгове, за стопанската 2018 - 2019 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018 година.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2017 - 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 21.02.2018 г. от
17.30 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018 година, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне на имоти - полски пътища,
включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018
година:
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
отсъства
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 22.02.2018 г.
Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за
ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 - 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

7

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 22.02.2018 г.

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в
масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Костел, с. Чакали, с.
Илаков рът, с. Руховци, с. Яковци, гр. Елена, с. Тодювци, с. Марян, с. Буйновци, с.
Мийковци, с. Каменари, с. Шилковци, с. Дрента и с. Бойковци за стопанската 2017
- 2018 г.
2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за
стопанската 2017 - 2018 г. на имотите по т. 1 от настоящото решение с
ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в
приложенията по землища.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 27 февруари 2018 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 27 февруари 2018 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
21.02.2018 г. от 16.30 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по
точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико
Търново", насрочено за 27 февруари 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 21.02.2018 г. от 17.00
часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 27
февруари 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”-1.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за
27 февруари 2018 г.:
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 / 22.02.2018 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 27 февруари 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по
повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“
(наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 27 февруари 2018 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет „Икономически дейности“ на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
за 2017 г.
3.2. По т. 2: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново за 2017 г.
3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г.,
като одобрява размер на вноската на община Елена в бюджета на Асоциацията за
2018 г. в размер на 1 016 лв., съответстващи на процентно съотношение на
гласовете от 2.37%.
3.4. По т. 4 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на
Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
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
21.02.2018 г. от 16.30 часа предложението за актуализиране състава на Местната
комисия за обществен ред и сигурност, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност:
“ЗА” – 15 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 22.02.2018 г.
Относно: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и
сигурност
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 30 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – Елена.
2. Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както
следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет
Елена;
СЕКРЕТАР:
Ивона Йорданова Кънчева-Савова, секретар на община Елена;
ЧЛЕНОВЕ:
главен инспектор Тодор Игнатов Тодоров, началник на РУ
МВР - Елена;
главен инспектор Цветан Димитров Пенчев, началник на РС
„Пожарна безопасност и защита на населението” - Елена;
Десислава Иванова Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни
дейности“ и председател на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
при община Елена;
инж. Николай Петров Наумов, директор на дирекция
„Административно-правно и информационно обслужване“ и
служител по сигурността на информацията в община Елена;
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Калоян Златков Златев, старши експерт „Общинска
собственост в горски територии” в други дейности по селско,
горско стопанство, лов и риболов в община Елена;
Анастасия Петкова Тонева-Пеева, общински съветник;
Костадин Савов Димитров, председател на Местен съвет по
туризъм - гр. Елена;
Тихомир Йорданов Кузманов, председател на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол - 1899” - гр. Елена.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС
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