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
№4
Днес 26 април 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 Йордан Йорданов и г-н Мартин Трухчев. 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-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев
директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Цветана Гайдарова – гл.експерт „Образование,
култура и вероизповедания“, г-н Светослав Петров – ст.експерт „Културно наследство“.
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-жа Севжан
Османова – кметски наместник с.Бойковци, г-жа Донка Златева – кметски наместник
с.Костел, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с. Блъсковци, г-жа Евгения Кандева
кметски наместник с. Мийковци, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник
с. Тодювци.
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 информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за
подкрепа на интеграционните политики 2018 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предложение за даване на съгласие от Общински съвет
Елена за сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично
сътрудничество "Румъния - България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно откриване на процедура по преобразуване на Основно
училище "Отец Паисий" с. Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с. Майско.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно предаване на новоизграден актив "Изграждане канал
по улица "Велчова Завера" от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи извършени за
сметка на "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена"
за управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
12. 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 15 май 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно одобряване на Специализиран подробен устройствен
план - План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП "Сметище)
по КВС на землище гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
14. Питане.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 14 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за одобряване на
изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото
тримесечие на 2018 година и като т. 15 да бъде включено предложението за одобряване
на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет – Елена
за първото тримесечие на 2018 година, и като т. 16 да стане точка Питане.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми дами и господа общински съветници. Оттеглям питането си,
тъй като имам отговор.
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Други 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 постъпилото предложение, като т. 14 в проекта за дневен ред да бъде
включено предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за първото тримесечие на 2018 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение, като т. 15 да бъде включено предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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 информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за
подкрепа на интеграционните политики 2018 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предложение за даване на съгласие от Общински съвет
Елена за сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично
сътрудничество "Румъния - България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
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9. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно откриване на процедура по преобразуване на Основно
училище "Отец Паисий" с. Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с. Майско.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно предаване на новоизграден актив "Изграждане канал
по улица "Велчова Завера" от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи извършени за
сметка на "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена"
за управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
12. 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 15 май 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно одобряване на Специализиран подробен устройствен
план - План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП "Сметище)
по КВС на землище гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на председателя на Общински съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 16.30
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 информация за изменението на общинския
бюджет за първото тримесечие на 2018 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
отсъства
”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 № 43 / 26.04.2018 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и
съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.03.2018 г.,
както следва:
1. По приходната част: 10 982 014 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 10 982 014 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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 Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 24.04.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г.
Д-р Магдалена Илиева-Гайдарова внесе предложение в т. 1.4. от Програмата
думата „делинкветно“ се замени с българската дума „противообществено“.
След проведените разисквания д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател
на ПК”ЗСД”, подложи на гласуване постъпилото предложение в т. 1.4. от Програмата
думата „делинкветно“ се замени с българската дума „противообществено“:
„за” – 5 гласа, „против”- няма , „въздържали се”- няма. Приема се.
Д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК”ЗСД”, подложи на
гласуване предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2018 г.
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 постъпилото предложение в т. 1.4. от Програмата думата „делинкветно“ се
замени с българската дума „противообществено“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето 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 № 44 / 26.04.2018 г.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена
за 2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и
чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г.,
неразделна част от настоящото решение.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето 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 развитие на социалните услуги в община Елена през 2019
година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 г.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през
2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
2016 - 2020 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 24.04.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2019 година в
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Материалната база на с. Тодювци ще има ли
готовност да поеме нуждаещи се? Различните потребители се нуждаят от различна
форма на обгрижване. Възможно ли е индивидуализиране на грижите. За неподвижни в
тежка форма да се полага индивидуална грижа. Режим на обгрижване от два, четири
часа не решава проблема.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин Председател, уважаеми
общински съветници, уважаема г-жо Пеева. По първия въпрос: Има ли готовност
бившия дом за деца в с. Тодювци да функционира, като Дом за стари хора на този етап,
ще отговоря кратко с – не. През годините са извършени строително ремонтни работи.
През 2009 година финансирането е спряно и строителството е замразено. Под различна
форма община Елена е кандидатствала многократно за финансиране, но без резултат до
момента. На този етап нещата са като пожелание Дома за възрастни хора да бъде
делегирана държавна дейност. Със собствени средства като местна дейност може да
бъде реализиран проекта, но за жалост общината не разполага с необходимия финансов
ресурс. По отношение проблема с личните асистенти. От услугите по програма „Личен
асистент“ се ползват хора с увреждания или възрастни, на които е трудно да се
самообслужват, но реално голямата част от тях имат живи роднини. Възприетия
подход е да се предоставя услугата в рамките на ограничени часове, когато близките на
потребителите са ангажирани. Двучасова грижа ще бъде проблем според мен, тъй като
няма да можем да намерим хора, които да вършат услугата, не желаят да обслужват
няколко лица. Евентуално увеличаване часовете за грижи, ще доведе до намаляване
бройката на обгрижваните. Както знаете Общината е с одобрен проект за създаване на
социално предприятие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Една
мярка в посока грижа за възрастните хора.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 45 / 26.04.2018 г.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Елена през 2019 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално
подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена
през 2019 г.
2. Възлага на кмета на общината при евентуална промяна на обстоятелствата
по прилагането да внесе предложение за промяна на Плана.
3. Планът да се предостави на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез
Регионалната дирекция за социално подпомагане – Велико Търново.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните
политики 2018 - 2020 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните
политики 2018 - 2020 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 24.04.2018 г. от 16.30 часа предложението за приемане на План
за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 - 2020 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 План за действие на община Елена за
подкрепа на интеграционните политики 2018 - 2020 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 46 / 26.04.2018 г.
Относно: Приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на
интеграционните политики 2018 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., Плана за действие за изпълнение на
националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012–2020)
и Областна стратегия за интегриране на ромите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните
политики 2018 – 2020 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Елена за 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците 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
24.04.2018 г. от 16.00 часа предложението за Годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците 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 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците 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 № 47 / 26.04.2018 г.
Относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Елена за 2018 г.
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Елена за 2018 г.
Приложение:
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Елена за 2018 г., съгласуван от РУО – Велико Търново.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2017 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
24.04.2018 г. от 16.00 часа предложението за обсъждане и приемане на докладите за
осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на
територията на 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:
Богдана Пеева – общински съветник: Съпричастна съм към дейността, която вършат
хората в читалищата. Традиционните празници се съхраняват. Неудовлетворението ми
идва от това, че някои от докладите или да ги нарека отчети са толкова схематични.
Няма анализ, няма открояване на активни самодейци на хора допринесли с дейност за
развитието на читалищната дейност.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 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 № 48 / 26.04.2018 г.
Относно: Обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищната на територията на община
Елена през 2017 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община
Елена през 2017 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за сключване на договор
за финансиране Проект по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за сключване на
договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично сътрудничество
"Румъния - България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост.
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 25.04.2018 г. от 16.30
часа предложението за предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за
сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично
сътрудничество "Румъния - България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепяме безусловно внесеното предложение.
Тази програма за трансгранично сътрудничество е интересна и имаме шанс да
възстановим сградата на старото „изгоряло“ училище. Проектът доста години отлежа.
Заслужаваме живот и здраве да срежем лентата.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Ще повторя думите на г-н Топалов. Зарадвах се че
отново имаме шанс да възстановим сградата на старото „изгоряло“ училище. Дано съм
жива да се случи това. Колеги, реагирам така, защото не се знае какви условия може да
възникнат при реализирането на проекта.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за предложение за даване на съгласие от Общински съвет
Елена за сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично
сътрудничество "Румъния - България" 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49 / 26.04.2018 г.
Относно: Предложение за даване на съгласие от Общински съвет - Елена за
сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично
сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с точка 3.3
„Приоритети и цели на Общинския план за развитие“, Приоритет 2 „Развитие на
туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на
територията“ и специфична цел 2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“
от Общинския план за развитие на община Елена 2014-2020, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за сключване на договор между Община Елена и Програма
за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020, за
изпълнението на проект „Култура във вечността“.
2. Възлага на кмета на община Елена да осигури средства от бюджета на
община Елена, които да обезпечат изискваното собствено участие в размер
на 2 % .
3. Декларира и упълномощава Кмета на община Елена да подпише
декларация, че предназначението на обектите, предмет на интервенция по
проекта, няма да бъде променяно за период от 5 (пет) години след
приключване на проекта.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот - частна 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:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 17.00
часа предложението за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, 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 откриване на процедура - търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 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
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

отсъства
”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 № 50 / 26.04.2018 г.
Относно: Откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на част от недвижим имот – частна 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. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет)
години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ - склад и
магазин за хранителни стоки с обща площ от 35,00 кв.м., разположени в масивна
административна сграда намираща се на ул. „Ил. Макариополски“ № 32, в гр.
Елена, актувана с АОС 166/02.04.1998г., вписан в Служба по вписвания на
24.06.2005 г., № 108, том V, при граници на помещението: изток – улица, запад –
община Елена (вход за Дирекция социално подпомагане и Дирекция бюро по
труда), север – обект собственост на община Елена, юг – улица;
2. Определя първоначална тръжна месечна наемна цена, определена съгласно
Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински
имоти, приета с Решение № 34/1997 г. и изменена с Решение № 11/14.02.2002 г. на
ОбС – Елена, в размер на 95,55 (деветдесет и пет лева и 55 ст.) без вкл. 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:
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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;
4.6. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
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, както и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот - публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот - публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 17.00
часа предложението за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на част от недвижим 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 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 откриване на процедура - търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим 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
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
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 № 51 / 26.04.2018 г.
Относно: Откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на недвижим 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 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
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Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет)
години на имот – публична общинска собственост, представляващ - сграда тоалетна построена в УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, кв.42 по плана на гр. Елена
с площ от 33,00 кв.м., актувана с АОС 610/05.03.2012 г., вписан в Служба по
вписвания на 05.03.2012 г., № 169, том І, при граници на помещението: север –
УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, изток - УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, юг УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, запад - УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“;
2. Определя първоначална тръжна месечна наемна цена, определена съгласно
Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински
имоти, приета с Решение № 34/1997 г. и изменена с Решение № 11/14.02.2002 г. на
ОбС – Елена, в размер на 26, 40 (двадесет и шест лева и 40 ст.) без вкл. 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;
4.6. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
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“;
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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 отдаване под наем със спечелилия
участник.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура по преобразуване на Основно училище "Отец Паисий" с.
Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с. Майско.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура по преобразуване на Основно училище "Отец Паисий" с.
Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с. Майско.
Залата напуска общинския съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.04.2018 г. от 16.00 часа предложението за откриване на процедура по преобразуване
на Основно училище "Отец Паисий" с. Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с.
Майско, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Далеч съм от мисълта за крепостното право, но
продължавайки обучението си на с. Майско учениците ще добият качествено
образование. Педагогическият персонал са специалисти, редовни учители. Директорът
е много амбициозен и отговорен човек. Сградата на образователната институция е
отлично поддържана, с добре обзаведени класни стаи, кабинети за информационни
технологии. Смея да твърдя, че материалната база е най-добрата в общината. В
училището има много добра устойчива среда, осигурен равен достъп на всички
ученици. Това е предпоставка за разширяване възможностите за повишаване
качеството на образование. Нека подкрепим процедурата за преобразуване на
основното училище в обединено.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми
господин председател, уважаеми колеги общински съветници. Подкрепям
предложението за преобразуване на училището в с. Майско. Питането ми е правени ли
са проучвания за броя на учениците? Дали ще има достатъчно ученици да напълнят
паралелките или ще се наложи да гласуваме маломерни или слети паралелки?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. ДилянМлъзев – кмет на общината: Уважаема г-жо Пеева, уважаеми общински
съветници. Водени са разговори с родителите на учениците и всеобщото мнение, е че
ако децата им учат в селото ще ходят на училище до задължителната възраст. В
последните години се наблюдава една тенденция, основно поради финансови, социални
проблеми голяма част от осмокласниците не посещават училище. Преобразуването на
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училището ще доведе до намаляване броя на отпадналите ученици от селото. Има
възможност да бъдат привлечени и ученици от съседните села с. Константин,
с. Каменари. Възможно е гласуване на маломерни паралелки, до слети паралелки няма
да се стигне. Знаете, че в с. Майско нямаме проблеми с брой на учениците в класовете.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за откриване на процедура по преобразуване на Основно
училище "Отец Паисий" с. Майско в Обединено училище "Отец Паисий" с. Майско:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 52 / 26.04.2018 г.
Относно: Откриване на процедура по преобразуване на Основно училище „Отец
Паисий“ с. Майско в Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрации и във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и
училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Основно училище „Отец Паисий“, с. Майско да се преобразува в
Обединено училище „Отец Паисий“, с. Майско, община Елена.
2. Възлага на кмета на общината да изготви писмено предложение до
Министъра на образованието и науката за преобразуване на училището в
съответствие на чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и
училищното образование, като Основно училище „Отец Паисий“,
с. Майско, община Елена се преобразува в Обединено училище „Отец
Паисий“, с. Майско, община Елена, съгласно изискванията на чл. 314 от
Закона за предучилищното и училищното образование, и на чл. 6 от
Наредба № 9 / 19. 08. 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предаване на новоизграден актив "Изграждане канал по улица "Велчова Завера" от О.Т.
188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи извършени за сметка на "ВиК Йовковци" ООД,
гр. Велико Търново на територията на община Елена" за управление от Асоциация по В
и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация
Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предаване на новоизграден актив "Изграждане канал по улица "Велчова Завера" от
О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи извършени за сметка на "ВиК Йовковци"
ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена" за управление от
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Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 17.00
часа предложението за предаване на новоизграден актив "Изграждане канал по улица
"Велчова Завера" от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи извършени за сметка на
"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена" за
управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, 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 14 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 предаване на новоизграден актив "Изграждане
канал по улица "Велчова Завера" от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена" и "Активи
извършени за сметка на "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на
община Елена" за управление от Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
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
отсъства
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 53 / 26.04.2018 г.
Относно: Предаване на новоизграден актив „Изграждане канал по улица
„Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена“ и „Активи извършени за
сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община
Елена“ за управление от Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново
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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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 10 от Преходните и
заключителни разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от
2015 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново следните придобити
активи: канал по улица „Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена, с
балансова стойност – 37 728,70 лв. и активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена, с
балансова стойност – 21 076 лв.;
2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати уведомление до Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД – гр.
Велико Търново, ведно с всички необходими съпътстващи документи.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
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 15 май 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 15 май 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
25.04.2018 г. от 16.00 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 15 май 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Тъй като съм в „кухнята на проблема“
използвам възможността, че сесията е озвучена и жителите на община Елена ни
слушат. ВиК ще се радва и ще съдейства с каквото може да се започне подмяната на
това трасе. Искам да успокоя гражданите, че служителите на ВиК си вършат работата и
няма да се наруши живота, нито бизнеса на засегнатите от водопровод Бадевци.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин
председател, уважаеми колеги общински съветници. Този водопровод освен, че е с
изтекъл срок е изграден от етернитови тръби, които съдържат азбест, който
предизвиква онкологични заболявания. Когато заседава тази комисия кмета на
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общината или упълномощеният от него представител да наблегне, че водопровода е
вреден. Ако това беше в западна Европа щеше да бъде спрян.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г.:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 54 / 26.04.2018 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 15 май 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 15 май 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“ одобряване на текста и приемане на решение за сключване на
Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВКВТ-63 / 21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1 предложение първо от Закона за
водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново
3.2. По т. 2: „ЗА“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико Търново, за регулаторния
период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ,
бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.
3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да предложи в
проекта на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК
системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост
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през 2018 год. да бъдат заложени средства за основен ремонт на довеждащ
водопровод от с. Бадевци до гр. Елена в размер, не по-малък от една трета от общо
необходимите средства за основен ремонт на целия водопровод. В случай, че
предложението бъде прието, представителят в Общото събрание на Асоциацията
да гласува „ЗА“ одобряване на Предложение на подробна инвестиционна
програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична
държавна и публична общинска собственост през 2018 год. В противен случай
представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“.
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.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на Специализиран подробен устройствен план - План за застрояване на
поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП "Сметище) по КВС на землище гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на Специализиран подробен устройствен план - План за застрояване на
поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП "Сметище) по КВС на землище гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.04.2018 г. от
17.00 часа предложението за одобряване на Специализиран подробен устройствен план
- План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП "Сметище) по
КВС на землище гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 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 одобряване на Специализиран подробен
устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП
"Сметище) по КВС на землище гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
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
отсъства
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12
13
14
15
16
17

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” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55 / 26.04.2018 г.
Относно: Одобряване на Специализиран подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП „Сметище“) по КВС на
землище гр.Елена
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), чл. 17а, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване на
имот с проектен № 108098 (с НТП „Сметище“) по КВС на землище гр. Елена за
определяне на ново конкретно предназначение на поземления имот – за
„Възстановяване на нарушена територия – депо за битови отпадъци гр. Елена“,
без режим на застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен
съд гр. В. Търново.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
първото тримесечие на 2018 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
първото тримесечие на 2018 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 16.30
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за първото тримесечие на 2018 година, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за първото тримесечие на 2018 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56 / 26.04.2018 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за първото тримесечие на 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
първото тримесечие на 2018 г. в размер на 454.44 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
14.44 лв.;
- за нощувки
240.00 лв.;
- за дневни разходи
200.00 лв.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.04.2018 г. от 16.30
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година., като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57 / 26.04.2018 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя
на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за първото тримесечие на 2018 г. в размер на 142.06 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
122.06 лв.;
- за дневни разходи
20.00 лв.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 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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