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
№3
Днес 29 март 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 15 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Валентин Гуцов и г-н Мартин Трухчев. От общинска
администрация участие взеха: заместник-кмета по Икономически дейности на
общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
г-жа Силвия Мирянова директор на дирекция „БФМП“, г-н Христо Захариев –
директор на дирекция „ХДИРПС“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината,
г-жа Ангелина Йорданова – гл.инспектор „Околна среда и води“, г-н Калоян Златев –
ст.експерт „ОСГТ“, г-жа Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт“ОСКП“.
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-н Стефан Котуков – кмет на кметство с. Буйновци, г-н Георги
Георгиев - кметски наместник на с. Дрента, г-жа Сийка Николова – кметски наместник
с. Марян, г-жа Донка Златева – кметски наместник с.Костел.
Присъства г-жа Златина Николова – Управител на ДСП гр.Елена.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021
г. (първи етап).
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Вн.:Председател ОбС
4. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Домашен социален
патронаж - гр. Елена за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с. Константин),
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за
продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки
за срок от шест месеца в дейност "Лични асистенти", финансирана с местни приходи, за
гарантиране устойчивостта на проект "Община Елена - с грижа и подкрепа за недвижим
живот".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване
и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 - 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция - Велико
Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция - Елена
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение
№ 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно включване на имот № 06896.12.56 по КККР на
с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на
с. Велковци
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на
с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
17. Питане.
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Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021
г. (първи етап).
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Вн.:Председател ОбС
4. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Домашен социален
патронаж - гр. Елена за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с. Константин),
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за
продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки
за срок от шест месеца в дейност "Лични асистенти", финансирана с местни приходи, за
гарантиране устойчивостта на проект "Община Елена - с грижа и подкрепа за недвижим
живот".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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11. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване
и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 - 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция - Велико
Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция - Елена
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение
№ 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно включване на имот № 06896.12.56 по КККР на
с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на
с. Велковци
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на
с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
17. Питане.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2019-2021 г. (първи етап).
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за актуализирана бюджетна
прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на
община Елена за периода 2019-2021 г. (първи етап).
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.03.2018 г. от 16.30
часа предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021 г.
(първи етап), 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 актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2019-2021 г. (първи етап):
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 27 / 29.03.2018 г.
Относно: Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019 - 2021 г. (първи
етап)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на
бюджета на община Елена, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 51 /
2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и указанията, дадени с писмо № БЮ - 1 /
12.02.2018 г. на Министерство на финансите относно подготовката и представянето на
бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019 2021 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности на община Елена за периода 2019 - 2021г. съгласно приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за
периода 2019 – 2021 г. на Община Елена съгласно приложение № 2, неразделна
част от настоящото решение.
3. Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за поемане на нов
дълг и разходите за лихви по него за периода 2019 - 2021 г. на Община Елена
съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров 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
28.03.2018 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за опазване на обществения ред 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
опазване на обществения ред в община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 / 29.03.2018 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:
1. Отменя Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, приета с
Решение № 46 от 22.09.1992 г. и допълвана с последващи решения на
Общински съвет Елена.
2. Приема Наредба за опазване на обществения ред в община Елена съгласно
приложения проект, неразделна част от настоящото решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за изменения в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

6

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.03.2018 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
28.03.2018 г. от 16.00 часа предложението за изменения в Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, 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 28.03.2018 г. от 16.30
часа предложението за изменения в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, 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 подложи на
гласуване предложението за изменения в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 29.03.2018 г.
Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3
във връзка с чл. 77 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
както следва:
1. Отменят се т. 1, т. 10, т. 11 и т. 14 на чл. 4, ал. 2;
2. Създава се нова т. 8 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 8. удостояване на български и чуждестранни граждани с почетно гражданство;
3. Създава се нова т. 9 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 9. създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено
имущество – приема се с поименно гласуване;
4. Създава се нова т. 10 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 10. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както
и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на
общината в тях – приема се с поименно гласуване;
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5. Създава се нова т. 11 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 11. именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения,
вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
6. Изменя ал. 3 от чл. 4, като същата придобива следния текст:
- (3) Решенията по т. 5, 6, 7, 8 и 9 от предходната алинея и т. 9 и 10 от чл. 4, ал. 4 се
приемат с поименно гласуване.
7. Отменя се т. 11 на чл. 12, ал. 1;
8. Текстът на чл. 18, ал. 2 се изменя така:
- „(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският
съветник получава възнаграждение в размер на 80 лв. за комисия и 100 лв. за участие в
заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец
не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската
администрация за съответния месец.”
9. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 6 придобива следната редакция:
- 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца, след решение на Общинската избирателна комисия;
10. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 8 придобива следната редакция:
- 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на
постоянния му адрес извън територията на общината;
11. В Преходни и заключителни разпоредби, текстът на § 4 се допълва така:
- „§ 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 03.12.2015 г. на Общински съвет
Елена, изменен и допълнен с Решение № 172 / 29.12.2016 г., Решение № 29 / 29.03.2018
година на Общински съвет –Елена.”
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за отчет за изпълнението на Регионална
Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с
Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за отчет за изпълнението на
Регионална Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 2020) с Общински план на дейностите за община Елена през 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
28.03.2018 г. от 16.00 часа предложението за отчет за изпълнението на Регионална
Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с
Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стела Горбанова - Василева – общински съветник: След като вече имаме приета
Наредба за опазване на обществения ред, в която има раздел за опазване на
обществения ред е целесъобразно от догодина в Отчета да бъдат включени и наложени
санкции на нарушители. Миналата година говорихме на нерегламентираните големи
сметища да бъдат поставени мобилни камери.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет Икономически дейности на община Елена: Няма логика
да слагаме камери. По-добре би било да засилим контрола, за да не се стига до
възникване на такива нерегламентирани сметища и да се ускори изграждането на
площадката за строителни отпадъци в гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – общински съветник: Какъв е реда с колите, който
стоят от години по улиците в града? На улицата на която живея са две. На улицата на
която работя има една.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет Икономически дейности на община Елена: На такива
собственици на автомобили писахме писма и колите бяха премахнати. За тези
автомобили не сме получили сигнал. Имаме подписан договор с фирма и при получен
сигнал предприемаме мерки.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Радвам се от възмущението на всички Вас.
Трябва сами да променим съзнанието си. Преди години съвместно направихме усилие и
с общи действия успяхме да премахнем дървата, които стояха с години на зелената
площ, в така наречения триъгълник в кв. „Малина“. Общината направи беседка, стана
хубава зелена площ. В последно време наблюдавам, че зелената площ е пълна с
паркирани коли и на никой не му прави впечатление. Начина за опазване на каквито и
да било площи е в налагането на санкции.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Готов ли е проекта за околоблоковите
пространства в кв.“Север“ и пуснати ли са уведомителни писма до собствениците?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет Икономически дейности на община Елена: Нямам
готовност да Ви отговоря на въпроса г-жо Пеева.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена през 2017 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 № 30 / 29.03.2018 г.
Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на
отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена през 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за
управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление на
отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена през 2017 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за приемане на отчет за дейността на
Домашен социален патронаж - гр. Елена за 2017 г.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за приемане на отчет за дейността
на Домашен социален патронаж - гр. Елена за 2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 27.03.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане на отчет
за дейността на Домашен социален патронаж - гр. 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на отчет за дейността на Домашен социален
патронаж - гр. Елена за 2017 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 № 31 / 29.03.2018 г.
Относно: Приемане на отчет за дейността на Домашен социален патронаж - гр.
Елена за 2017 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за дейността на
Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема отчет за дейността на Домашен социален патронаж - гр. Елена за 2017 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за откриване на процедура за провеждане на
търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с.
Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
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Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за откриване на процедура за
провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска
собственост (баня в с. Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с. Константин),
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга, 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с.
Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 29.03.2018 г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имот - частна общинска собственост (баня в с. Константин),
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
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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. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска
собственост, а именно: Баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и
дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ „За баня“, построена в
квартал 31А по плана на с. Константин
2. Утвърждава начална тръжна цена за имота, описан в т. 1, в размер на 5 900 (пет
хиляди и деветстотин лева) без ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.6. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
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Красимира Трънкова, главен експерт „СО“;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;
Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване, както и да сключи договор за продажба със спечелилия
участник.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за откриване на процедура - търг с явно
наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост,
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за откриване на процедура - търг с
явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост,
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
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 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за откриване на процедура - търг с явно наддаване за
продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стела Горбанова - Василева – общински съветник: Имам следния въпрос. При явен
търг в условията за допускане за участие е записано подали документи в запечатан
непрозрачен плик. И в утвърдената тръжна документация т. 3.2 е предложение за цена.
Тези изисквания не противоречат ли с условията за провеждане на търг с явно
наддаване?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет Икономически дейности на община Елена: Търгът ще се
проведе с явно наддаване, като е определена начална тръжна цена и стъпки за
наддаване. Участниците предлагат определена от тях цена и ако има еднакви
предложени цени се престъпва към стъпка за наддаване.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стела Горбанова - Василева – общински съветник: Значи не е явно наддаването. Ние
започваме процедурата с тайно наддаване с предложение за цена в запечатан
непрозрачен плик и само ако има еднакви предложени цени го завършваме с явно
наддаване със стъпките за наддаване.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет Икономически дейности на община Елена: Това е
състезателна процедура не виждам какъв е проблема?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Казано най-просто този, който отвори плика с
най-висока цена той печели. Това не е търг с явно наддаване. Ако няма еднакви цени
търгът приключва без да се стига до тези стъпки.
Председателят на Общинският съвет даде думата за пояснение на:
Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт“ОСКП“: Търга е с явно наддаване. Всеки
кандидат закупува набор с документи, който се подават в непрозрачен плик. Извинявам
се в предложението е допусната техническа грешка и моля т. 3.2 да отпадне от проекта
за решение, останала е по погрешка. При процедурата в запечатан плик се подават само
тръжните документи без предложение за цена. Търгът е с явно наддаване, като за всеки
автомобил е определена начална тръжна цена, от лицензиран оценител и съответно
стъпка на наддаване.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване на процедура - търг с явно наддаване
за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 / 29.03.2018 г.
Относно: Откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на
употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 36,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на следното движимо имущество,
общинска собственост, като определя начални тръжни цени без включен ДДС и
стъпки за наддаване, както следва:
1.1. За лек автомобил „УАЗ 469 Б“, рег. № ВТ 0771 АН (с мек покрив),
година на първоначална регистрация: 1983 – начална тръжна цена 1 400 лв.
(хиляда и четиристотин лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто лева);
1.2. За лек автомобил „ВАЗ 2107“, рег. № ВТ 4975 АМ, година на
първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 650 лв.
(шестстотин и петдесет лева), стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет лева);
1.3. За лек автомобил „Фолксваген Каравел“, рег. № ВТ 2145 АН, година на
първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 1 805 лв. (хиляда
осемстотин и пет лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто лева);
1.4. За лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № ВТ 4664 АК, година на
първоначална регистрация: 2002 – начална тръжна цена 1 599 лв. (хиляда
петстотин деветдесет и девет лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто лева);
1.5. За лек автомобил „УАЗ 469 Б“, рег. № ВТ 5959 АК (с мек покрив),
година на първоначална регистрация: 1982 – начална тръжна цена 1 256 лв.
(хиляда двеста петдесет и шест лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто
лева)
1.6. За специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“, рег. № ВТ 4620 АС,
година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 2 076 лв.
(две хиляди и седемдесет и шест лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто
лева);
1.7. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383
АН, година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена
1 952 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева), стъпка на наддаване: 100
лв. (сто лева);
1.8. За товарен автомобил „УАЗ - 374106“, рег. № ВТ 6631 АР (фургон),
година на първоначална регистрация: 1990 – начална тръжна цена 1 251 лв.
(хиляда двеста петдесет и един лева), стъпка на наддаване: 100 лв. (сто
лева);
1.9. За товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН, година на
първоначална регистрация: 1989 – начална тръжна цена 606 лв.
(шестстотин и шест лева), стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет лева);
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1.10. За мотопед „Симсон - 50“, рег. № ВТ 1806 М , година на първоначална
регистрация: 1986 – начална тръжна цена 123 лв. (сто двадесет и три лева),
стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева);
1.11. За мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089 В, година на първоначална
регистрация: 1988 – начална тръжна цена 183 лв. (сто осемдесет и три лева),
стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева);
1.12. За мотоциклет „МЗ - 150“, рег. № ВТ 2716 В, година на първоначална
регистрация: 1982 – начална тръжна цена 141 лв. (сто четиридесети и един
лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева);
1.13. За фургон, автомобилен (МТО), необорудван – начална тръжна цена
262 лв. (двеста шестдесет и два лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет
лева);
1.14. За двигател „Перкинс“ с ел.агрегат и оксиженов апарат – начална
тръжна цена 1 760 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева), стъпка на
наддаване: 100 лв. (сто лева).
2. Утвърждава тръжните условия както следва:
2.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
2.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
2.1.2. Подали са заявление в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
2.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на НРПУРОИ;
2.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит и
закупена тръжна документация;
2.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
2.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
3. Утвърждава тръжна документация както следва:
3.1. Заявление за участие в търга;
3.2. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
3.3. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
3.4. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
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4. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, главен експерт „СО“;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
5. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
явно наддаване, както и да сключи договори за продажба със спечелилите
участници.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за откриване на процедура (търг с тайно
наддаване) за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за откриване на процедура (търг с
тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот - публична общинска
собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
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 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване на процедура (търг с тайно
наддаване) за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 34 / 29.03.2018 г.
Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем
на част от имот - публична общинска собственост, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 15, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 60 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет)
години на част от имот - публична общинска собственост, а именно: един кв.м. от
източното входно фоайе на приземния етаж от сградата на общинската
администрация с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, попадаща
в УПИ І, кв. 33 по плана на гр. Елена. Мястото е с граници: стълби, пункт за
управление, антре, външна стена. Предназначение - за поставяне на вендинг
автомат за топли напитки. Сградата е актувана като публична общинска
собственост с АОС № 283 / 25.07.2001 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд - гр. Елена под № 72, том ІІ на 17.02.2005 г.
2. Утвърждава начална тръжна цена за описаната в т. 1 част от имота в размер на
41 (четиридесет и един) лева месечно без ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
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3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.6. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, главен експерт „СО“;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи договор
за наем със спечелилия участник.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за даване на съгласие за разкриване на две
щатни бройки за срок от шест месеца в дейност "Лични асистенти", финансирана с
местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект "Община Елена - с грижа и
подкрепа за недвижим живот".
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Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко
Моллов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за даване на съгласие за разкриване
на две щатни бройки за срок от шест месеца в дейност "Лични асистенти", финансирана
с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект "Община Елена - с грижа и
подкрепа за недвижим живот".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 27.03.2018 г. от 16.30 часа предложението за даване на съгласие
за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца в дейност "Лични
асистенти", финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект
"Община Елена - с грижа и подкрепа за недвижим живот", 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 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за
срок от шест месеца в дейност "Лични асистенти", финансирана с местни приходи, за
гарантиране устойчивостта на проект "Община Елена - с грижа и подкрепа за недвижим
живот":
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 / 29.03.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест
месеца в дейност „Лични асистенти“, финансирана с местни приходи, за
гарантиране устойчивостта на проект „Община Елена - с грижа и подкрепа за
независим живот“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на т. 3 от свое Решение № 71 / 25.06.2015 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца във
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност „Лични
асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на
проект „Община Елена - с грижа и подкрепа за независим живот“.
2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите промени в
длъжностното разписание на дейностите към общинската администрация.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за одобряване на Система за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена.
В залата влизат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко
Моллов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за одобряване на Система за прием
на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена.
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
27.03.2018 г. от 17.00 часа предложението за одобряване на Система за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена.
От г-жа Виолета Садинова постъпи предложение в Системата за прием в първи
клас в общинските училища на територията на град Елена, в РАЗДЕЛ ІV. КРИТЕРИИ
ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, да отпадне т. 3 „Деца на учители и служители в
училището“, с мотив, че записано по този начин се нарушава равнопоставеността.
След проведените разисквания бе подложено на гласуване постъпилото
предложение в Системата за прием в първи клас в общинските училища на територията
на град Елена, в РАЗДЕЛ ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, да отпадне т. 3
„Деца на учители и служители в училището“:
„за” – 1 глас, „против”- 3 , „въздържали се”- 1. Не се приема.
г-жа Богдана Пеева – председател на ПК”ОКВ”, подложи на гласуване
предложението за одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 / 29.03.2018 г.
Относно: Одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование и при спазване изискванията на
чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от Административно
процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Одобрява Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на град Елена, неразделна част от настоящото решение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин
на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии
през 2018 г.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за утвърждаване добив на
дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските
горски територии през 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и
начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 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 28.03.2018 г. от 16.30
часа предложението за к утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и
начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г.,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 утвърждаване добив на дървесина, начин на
ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии
през 2018 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
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15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”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 № 37 / 29.03.2018 г.
Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за
продажба на дървесина от общинските горски територии през 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.чл. 111 до 115 от Закона за горите и съгласно
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски
територии съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на
дървесина през 2018 г. за следните подотдели по землища: 211 „м1”, 465 „п1”, 166
„н1” в землището на с. Беброво; 415 „е”, 415 „л” в землище с. Блъсковци; 3 „б” в
землището на с. Дрента; 474 „к”, 448 „з” в землището на гр. Елена; 180 „н1” в
землището на с. Илаков рът; 240 „б”, 240 „в”, 240 „е”, 239 „к”, 239 „с, 239 „ц”, 241
„е”, 241 „с”, 242 „е”, 243 „а”, 243 „б”, 243 „в”, 243 „г”, 243 „д”, 243 „е”, 243 „ж”, 243
„и”, 243 „к”, 243 „л”, 243 „о”, 243 „у”, 244 „а”, 244 „д”, 244 „и”, 245 „а1” в
землището на с. Каменари; 245 „я”, 311 „д”, 311 „и”, 311 „м”, 314 „д”, 315 „б”, 315
„д”, 322 „е”, 324 „л”, 327 „ц”, 330 „в” в землището на с. Костел; 389 „а1”, 379 „в1”
в землище с. Средни колиби; 57 „б”, 57 „м”, 57 „о”, 57 „п”, 208 „б” в землището на
с. Тодювци; 365 „р”, 365 „в1”, 366 „и”, 366 „р1”, 368 „х”, 369 „а1”, 369 „б1” в
землището на с. Шилковци, 413 „о” в землището на с. Яковци.
2. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски
територии съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на
дървесина, преходни остатъци през 2018 г. за следните подотдели по землища: 148
„я” в землището на с. Беброво; 470 „г2” в землището на с. Бойковци; 9 „р” в
землището на с. Дрента; 237 „н”, 240 „н” в землището на с. Каменари; 329 „а”, 329
„р” в землището на с. Костел; 230 „и” в землището на с. Мийковци; 389 „в1” в
землището на с. Средни Колиби; 50 „щ”, 61 „г” в землището на с. Тодювци; 363
„а”, 363 „б”, 366 „т1“, 368 „т”, 368 „ф”, 369 „т” в землището на с. Шилковци.
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3. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии
през 2018 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата
за продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти.
4. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва:
№
по
ред
1.

2.

3.

Наименование
Иглолистен объл
дървен материал
А). Едра строителна
Іа клас на сортимента
І клас на сортимента
ІІ клас на сортимента
Б) среден:
ІІІ клас на сортимента
ІV и V клас на сортимента
В) дребен:
Широколистен объл
дървен материал:
А). Едра строителна
Іа клас на сортимента
І клас на сортимента
ІІ клас на сортимента
Б) среден:
ІІІ клас на сортимента
ІV и V клас на сортимента
В) дребен:
Дърва за горене и вършина:
А) дърва от иглолистни дървесни
видове с диаметър на д 10 см
Б) дърва от широколистни меки
дървесни видове с диаметър над
10 см
В) дърва от широколистни
твърди дървесни видове с
диаметър над 10 см
Г) дърва от иглолистни, меки
широколистни
и
твърди
широколистни дървесни видове с
диаметър до 10 см

Мярка

куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.

куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.

Цена за продажба на дървесина
лв. без ДДС

79.00
54.00
44.00
35.00
24.00
15.00
Бук, дъб, габър и
Трепетлика, липа,
други твърди
бреза и други
широколистни
меки широковидове
листни видове
79.00
54.00
44.00

44.00
39.00
34.00

28.00
20.00
15.00

28.00
20.00
15.00

пр.куб.м.

12.00

пр.куб.м.

12.00

пр.куб.м.

18.00

пр.куб.м.

10.00

5. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище и
адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена,
по реда на чл. 115 от Закона за горите, в размер до 4 060 плътни кубични метра.
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6. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с
постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в списъците да могат да
закупят по реда на чл. 111, ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени
кубични метра.
7. Определя преференциални крайни цени (с включен ДДС) за закупуване на
дърва за огрев от физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена,
вписани в списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва:
7.1. От временен горски склад
42.00 лв.
7.2. Доставени на адрес по местоживеене
57.00 лв.
8. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани,
участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали в
размер на 6 (шест) пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето
на съответните лица на територията на община Елена. Разходите за добив на
дървата за огрев по тази точка са за сметка на общинския бюджет.
9. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с
изпълнението на настоящето решение.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за предоставяне на имоти - полски пътища,
включени в масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 - 2018
година.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за предоставяне на имоти - полски
пътища, включени в масивите за ползване на земеделските 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 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 - 2018 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 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 земеделските земи, за стопанската 2017 - 2018
година:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 38 / 29.03.2018 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
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в
масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Беброво, с. Блъсковци,
с. Дебели рът, с. Константин, с. Майско, с. Палици и с. Средни колиби 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за предоставяне за безвъзмездно управление
на част от имот - публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена.
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Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за предоставяне за безвъзмездно
управление на част от имот - публична общинска собственост на Регионална здравна
инспекция - Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
- публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция - Велико Търново,
за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Аз съм против тези безвъзмездни подаръци на
държавата. Това е изкривена финансова картина. Както ние гражданите и фирмите
плащаме своите данъци и такси към държавата, така държавата следва да заплаща за
ползваните услуги. Аз ще гласувам против и призовавам колегите да ме подкрепят.
Други изказвания а 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 за безвъзмездно управление на
част от имот - публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ПРОТИВ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 / 29.03.2018 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична
общинска собственост на Регионална здравна инспекция - Велико Търново, за
нуждите на Регионална здравна инспекция - Елена
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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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на
общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление с
Регионална здравна инспекция - В. Търново за нуждите на Регионална здравна
инспекция - гр. Елена за срок от две години на част от недвижим имот – публична
общинска собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 год., находящ се на ул. „Ил.
Макариополски” № 24, гр. Елена в административната сграда на община Елена, а
именно: помещение №111, находящо се на първия етаж на административната
сграда на община Елена, с площ от 16.53 кв.м, при граници на помещението:
помещение № 116, коридор и помещение № 114.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в
него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за поправка на явна фактическа грешка в
Решение № 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за поправка на явна фактическа
грешка в Решение № 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.03.2018 г. от
17.00 часа предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение
№ 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение
№ 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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”
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БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

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

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40 / 29.03.2018 г.
Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117 / 31.08.2017 г. на
Общински съвет Елена
На основание 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 54 от Закона за държавната
собственост (ЗДС), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 62, ал.
2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Поправя допусната явна фактическа грешка в Решение № 117 / 31.08.2017 г. на
Общински съвет Елена, като текстът
„1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на имот № 503008, с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, частна държавна собственост по КК
гр. Елена в публична общинска собственост и отразяване на промените в
Кадастрална карта на землище гр. Елена (в процедура).
2. Възлага на Кмета на община Елена за извърши необходимите процедури пред
Областен управител на област В. Търново за придобиване на имот № 503008, с
НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ и отразяване на
промените в Кадастрална карта на землище гр. Елена (в процедура).“
придобива следната редакция:
1. Дава съгласие община Елена да придобие безвъзмездно собствеността върху
поземлен имот с идентификатор 27190.503.8 по КККР на гр. Елена, одобрени със
Заповед № РД-18-04-172 / 30.12.2005 г. на Началника на СГКК - Велико Търново, с
площ 1 491 кв.м, частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП
„Национална компания Железопътна инфраструктура“. Имотът е необходим на
община Елена за осигуряване на пътна връзка на полски пътища с №№ 001180 и
00478, обслужващи имотите от масив 111, местност „Ръта“ по КВС на землището
на гр. Елена, с пътната мрежа от по-високо ниво.
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2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и
правни действия за придобиване на поземлен имот с идентификатор 27190.503.8 по
КККР на гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-18-04-172 / 30.12.2005 г. на
Началника на СГКК - Велико Търново, с площ 1 491 кв.м, с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“ и отразяване на промените в
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елена (в процедура).
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за включване на имот № 06896.12.56 по
КККР на с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по
КККР на с. Велковци.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за включване на имот
№ 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот
№ 10522.513.3 по КККР на с. Велковци.
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 27.03.2018 г. от
16.00 часа предложението за включване на имот № 06896.12.56 по КККР на
с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на
с. Велковци, 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 включване на имот № 06896.12.56 по КККР на
с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на
с. Велковци:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 41 / 29.03.2018 г.
Относно: Включване на имот № 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци в
околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на
с. Велковци
На основание чл. 21, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в околовръстния полигон на с. Велковци на имот
№ 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци с променено предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” (Заповед № РД.02.05-127 / 06.03.2015 година на
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Кмета на община Елена и точка ІІ (4) от Решение № КЗЗ-04 / 26.06.2015 година на
Комисията за земеделските земи по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ но Областна
дирекция „Земеделие“ гр. В. Търново).
2. Одобрява задание и опорен план и разрешава изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в
околовръстен полигон на имот № 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци,
обединяване с поземлен имот № 10522.513.3 по КККР с. Велковци и обособяване на
нов поземлен имот с проектен № 10522.513.6 по КККР с. Велковци с режими на
застрояване, съответстваща на зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
Околовръстният полигон на с. Велковци се коригира и се поставя по границите
на новообразувания имот с проектен № 10522.513.6 по КККР.
3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба
„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с.
Буйновци, като се отрази изключването на имот № 06896.12.56 по КККР на с.
Буйновци и промяната на околовръстния полигон на селото.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
запознае присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по
КККР на с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров запозна присъстващите с предложението за даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №
68429.18.133 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, 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 27.03.2018 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на
с. Средни колиби, община Елена, 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 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 даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР
на с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение "За ниско свободно жилищно застрояване":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
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ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 42 / 29.03.2018 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на с.
Средни колиби, община Елена, 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 имот № 68426.18.133 по КККР (имот № 01133 по КВС) 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 имот
№ 68426.18.133 по КККР (имот № 01133 по КВС) 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
№ 68426.18.133 по КККР (имот № 01133 по КВС) с. Средни колиби, заедно с
план схемата за електрификация.
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2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот
№ 68426.18.133 по КККР (имот № 01133 по КВС) 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
Любен Иванов Йосифов, гр. В. Търново, ул. „Възрожденска“ № 12, ет. 3 за имотите
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за
трасета на техническата инфраструктура.
5. Любен Иванов Йосифов, гр. В. Търново, ул. „Възрожденска“ № 12, ет. 3, 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.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на г-жа
Анастасия Тонева-Пеева да отправи своето питане относно актуалното състояние на
вековното дърво „Слона“, находящо се в околностите на с. Багалевци, общ. Елена.
Г-жа Анастасия-Тонева Пеева отправи своето питане.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан Димитров да
отговори на питането.
Заместник-кмета по Икономическите дейности на общината г-н Йордан
Димитров прочете отговора на питането.
Г-жа Анастасия Тонева- Пеева благодари за дадения отговор и предложи
природния обект да бъде заличен от туристическата карта, като туристическа
забележителност в Еленския край.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:20 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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