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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 3  
 

Днес 25 октомври 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 на Община 

Елена се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, 

като отсъства г-н Сашо Топалов. От общинска администрация участие взеха: кмета на 

общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета по Икономически дейности на 

общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,  

инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“, г-жа Петя Добрева-

Костадинова – гл.експерт „ОСКП“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан 

Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът. 

Присъства г-н Недялко Русев – Управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена. 

Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за 

третото тримесечие на 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за 

подпомагане разходи за лечение. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като      

т. 5 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за издаване на запис на 

заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане 

по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на 

Средищно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за 

енергийна ефективност", сключен между Община Елена и  ДФ "Земеделие" и като т. 6 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване на съгласие за 
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участие на община Елена с наддавателни предложения в търг с тайно наддаване, обявен 

от ТД на НАП Велико Търново. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване постъпилото предложение, като т. 5 в проекта за дневен ред да бъде 

включено предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 

04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище 

"Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", 

сключен между Община Елена и  ДФ "Земеделие": 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване постъпилото предложение, като т. 6 в проекта за дневен ред да бъде 

включено предложението за даване на съгласие за участие на община Елена с 

наддавателни предложения в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико 

Търново: 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за 

третото тримесечие на 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за 

подпомагане разходи за лечение. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза 

на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 

04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище 

"Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", 

сключен между Община Елена и  ДФ "Земеделие". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно даване на съгласие за участие на община Елена с 

наддавателни предложения в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико 

Търново. 

                                                                                                               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 третото тримесечие на 2018 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за информация за изменението на общинския бюджет за третото 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 23.10.2018 г. от 17.15 

часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за третото 

тримесечие на 2018 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: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги. Имам един въпрос. Като погледнах числата в 

предложението, какво се случва със Защитеното жилище? 

Председателят на Общинският съвет даде думата за отговор на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Госпожо Пеева, бихте ли формулирали 

въпроса си по-точно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Няма движение на парични средства. Така ли е 

или е пропуск? 

Председателят на Общинският съвет даде думата за отговор на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Въпросът, който задавате г-жо Пеева не е по 

точката, която се разглежда. След приключване на сесията ще Ви дам информация. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Оттеглям въпроса си? 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 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 третото тримесечие на 2018 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за третото 

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 30.09.2018 г., 

както следва: 

1. По приходната част: 11 454 670 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 11 454 670 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 

съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими 

имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими 

имоти, находящи се в землището на гр. 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 23.10.2018 г. от 

17.00 часа предложението за съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена, като 

след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - 

няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за съгласие за придобиване право на собственост 

чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба 

на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена 

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 и чл. 34, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижими имоти, 

находящи се в землището на гр. Елена, чрез сключване на договори за покупко-

продажба със следните собственици: 

 1.1. ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Несебър, ул. „Мена“ № 12, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 

27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187.44 

лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 ст.); 
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1.2. ИВАН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота:  имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от за сумата от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 ст.); 

1.3. ЯНКА СТАНЕВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, ул. „Детелина“ № 1, ет. 5, ап. 16, р-н Източен е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на 

имота: при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 

27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 

ст.); 

1.4. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Павликени, ул. „Цанко Церковски “ № 1, вх. В, ет. 2, ап. 4 е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м. при граници на 

имота: при граници на имота: имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 

27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, от 187.44 лв. (сто осемдесет и седем лева и 44 

ст.); 

1.5. ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, р – н „Източен“, ул. „Гледка“ № 9, е собственик на една четвърт идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти 

имоти №№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 374, 88 лв. (триста седемдесет и четири лева и 88 ст.); 

1.6. МИЛКА ЙОРДАНОВА РАДНЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 

1.7. ИВАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Панайот Хитов“ № 6, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 
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1.8. ЙОРДАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.8 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2999 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.24, 27190.198.25, 27190.198.7, 27190.198.9, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 124, 96 лв. (сто двадесет и четири лева и 96 ст); 

1.9. СТОЙКА НИКОЛОВА КУКУВИЦОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Кършовска“ № 42, е собственик на една шеста идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.19, 

27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 00 

лв. (сто двадесет и пет лева); 

1.10. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦОНЧЕВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Кършовска“ № 42, е собственик на една шеста идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: №№ 27190.198.19, 

27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 00 

лв. (сто двадесет и пет лева); 

1.11. ДРАГОМИР ПЕТРОВ КОЛАРОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 95, вх. Б, ет. 1, ап. 3, е собственик на една четвърт 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.20 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 1500 кв.м., при граници на имота: 

№№ 27190.198.19, 27190.198.21, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.12. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, 

с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 164, 87 

лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 

1.13. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, 

с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 164, 87 

лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 

1.14. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.30 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 4946 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.86, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

164, 87 лв. (сто шестдесет и четири лева и 87 ст.); 
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1.15. МИТКО НИКОЛОВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

В. Търново, ул. „Вела Пискова“ № 22,вх. Б, ет. 3, ап.5, е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.16. ИВАН НИКОЛОВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Робовска“ № 58 , е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.197.25, 

27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 

лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.17. ТРОЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11,вх. В, ет. 6, ап.62, е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.18. АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11,вх. В, ет. 6, ап.57, е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.19. СВЕТЛАНА ЗЛАТЕВА ШАЛАВЕРОВА - ИЛИЕВА  с ЕГН **********, с 

постоянен адрес: гр. София, р – н „Изгрев“, ул. „Ю. Гагарин“ № 65, вх. А, ет. 5, 

ап.10, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 

в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 

кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 

27190.197.87, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем 

лева и 50 ст.); 

1.20.  ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ШАЛАВЕРОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. София, р – н „Изгрев“, ул. „Ю. Гагарин“ № 65, вх. Б, ет. 1, ап.12, е собственик 

на една осма идеални части от поземлен имот с № 27190.197.27 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.25, 27190.197.26, 27190.197.28, 27190.197.87, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 187, 50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.21. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: имот № 27190.197.86,  

при цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 43 ст.); 
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1.22. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: № 27190.197.86 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 43 ст.); 

1.23. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.3 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2503 кв.м., при граници на имота: № 

27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 83,43 лв. (осемдесет и три лева и 

43 ст.); 

1.24. ЦОНА ИВАНОВА ДОБРЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Попово, Ж.К. „Младост“ № 3, вх. Б, е собственик на поземлен имот с № 

27190.166.64 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна 

градина“, с площ от 3199 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.166.57, 

27190.166.58, 27190.166.59, 27190.166.65, 27190.166.81 при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 1599,50 лв. (хиляда петстотин деветдесет и девет лева и 50 ст.); 

1.25. СИЙКА ЯНКОВА ГАНЧЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Варовник“ № 18, ет. 2, ап. 4, е собственик на една осма идеални 

части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: 

имоти №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.26. ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ  с ЕГН 4701141407 с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Пърчовци“ № 1, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 

27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна 

градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.166.41, 

27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.27. ГРОЗДАНКА ЛИПЧЕВА ТОНЧЕВА  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 

27190.166. 85, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един 

лева и 71 ст.); 

1.28. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ  с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, 

при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един лева и 71 ст.); 
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1.29. ЛЮБКА ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВА  с ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници 

на имота: имоти №№ №№ 27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 

27190.166. 85при цена от 500 лв./дка, за сумата от 41, 71 лв. (четиридесет и един 

лева и 71 ст.); 

1.30. ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.31. СЛАВКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.32. МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.33. ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Поморие, 

ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 

1.34. ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.42 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2002 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.41, 27190.166.43, 27190.166.81, 27190.166.84, 27190.166. 85, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 125, 13 лв. (сто двадесет и пет лева и 13 ст.); 
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1.35. СИЙКА ЯНКОВА ГАНЧЕВА  с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Варовник“ № 18, ет. 2, ап. 4, е собственик на една осма идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.36. ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Пърчовци“ № 1, е собственик на една осма идеални части от поземлен имот с № 

27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с 

площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 

27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 

50 ст.); 

1.37. ГРОЗДАНКА ЛИПЧЕВА ТОНЧЕВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

1.38. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

1.39. ЛЮБКА ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Елин Пелин“ № 11, е собственик на една двадесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 20, 83 лв. (двадесет лева и 83 ст.); 

1.40. ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.41. СЛАВКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 
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1.42. МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Поморие, ул. „Ангел Кънчев“ № 22, е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14 при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.43. ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Поморие, 

ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 27190.198.17, 

27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 лв. (шестдесет 

и два лева и 50 ст.); 

1.44. ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 142, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.18 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1000 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 62,50 

лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.45. ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Несебър, ул. „Мена“ № 12, е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.16, 

27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 

лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.46. ИВАН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.47. ЯНКА СТАНЕВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, ул. „Детелина“ № 1, ет. 5, ап. 16, р-н Източен е собственик на една осма 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 

1.48. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Павликени, ул. „Цанко Церковски “ № 1, вх. В, ет. 2, ап. 4 е собственик на една 

осма идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 93,75 лв. (деветдесет и три лева и 75 ст.); 
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1.49. ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Пловдив, р – н „Източен“, ул. „Гледка“ № 9, е собственик на една четвърт 

идеални части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14 при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 187,50 лв. (сто осемдесет и седем лева и 50 ст.); 

1.50. МИЛКА ЙОРДАНОВА РАДНЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.51. ИВАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Панайот Хитов“ № 6, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.52. ЙОРДАН РАДНЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 36, е собственик на една дванадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.17 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1500 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.16, 27190.198.18, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 62,50 лв. (шестдесет и два лева и 50 ст.); 

1.53. ВЕЛИКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Генерал Домбровски“ № 1, е собственик на една шеста идеални части 

от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 166, 67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.); 

1.54. СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Генерал Домбровски“ № 1, е собственик на една шеста идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 166, 67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.); 

1.56. ИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов“ № 48, е собственик на една осемнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.198.15, 

27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 55, 56 

лв. (петдесет и пет лева и 56 ст.); 
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1.57. ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 48, е собственик на една осемнадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 55, 56 лв. (петдесет и пет лева и 56 ст.); 

1.58. СЛАВКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Напредък“ № 9, ет. 4, ап. 11 е собственик на една четвърт идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 206 лв. (двеста и шест лева); 

1.59. ЕЛЕНА СЛАВОВА НИКОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Пърчовци“ № 3 е собственик на една осма идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.166.81, 

27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 103 лв. 

(сто и три лева); 

1.60. НИКОЛИНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Й. Й. Брадати“ № 38, вх. А е собственик на една осма идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 103 лв. (сто и три лева); 

1.61. ИВАН ДИНКОВ ЯНАКИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов“ № 93 е собственик на една тридесет и шести идеални части 

от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 22, 90 лв. (двадесет и два лева и 90 ст.); 

1.63. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Малина“ № 7 е собственик на седем сто четиридесет и четвърти  

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 40, 05 лв. (четиридесет лева и 5 ст.); 

1.64. ХРИСТИНА ИВАНОВА РУСЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 93 е собственик на седем сто четиридесет и 

четвърти  идеални части от поземлен имот с № 27190.197.1 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1648 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.81, 27190.197.2, 27190.197.79, 27190.197.86, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 40, 05 лв. (четиридесет лева и 5 ст.); 
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1.65. ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Пролет“ № 2, вх. В, ет.5 е собственик на една втора идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.26 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 1000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.25, 27190.166.27, 27190.166.34, 27190.166.82, 27190.166.84, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева); 

1.66. РАДКА КОЕВА ВЛАХОВА  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

1.67. ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

1.68. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ  с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Велчова Завера“ № 30, е собственик на една петнадесета идеални части 

от поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, 

с НТП „овощна градина“, с площ от 2976 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.26, 27190.166.33, 27190.166.63, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.84 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 99,20 лв. (деветдесет и девет лева и 20 ст.); 

2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички 

фактически и правни действия, свързани с  изпълнението на настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.10.2018 г. от 

17.00 часа предложението за съгласие за определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища, като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, колеги. Ще се извиня ако не съм по темата. Спомням си, че когато 

гласувахме имотите подлежащи на задължително застраховане, гласувахме за имот на 

ул.“Свобода“ № 11. Как общината придоби собствеността на този имот, който сега се 

отдава под наем, като общинско жилище. Това жилище не е стойностно според мен, но  

е станало общинско и му се плаща застраховка? 

Председателят на Общинският съвет даде думата за отговор на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В момента не мога да Ви запозная в детайли. 

Изпратих служител за документи. Придобито е чрез замяна с решение на Общинският 

съвет. Жилището е в много лошо състояние. Имаме договорка с наемателя, Общината 

да му подсигурим строителни материали и той сам за собствена сметка да направи 

ремонт на имота. Заявил е, че няма да напусне жилището, каквото и да означава това. 

Необходими са сериозни средства за ремонт, с които Общината не разполага, но като 

общинско жилище сме длъжни да му плащаме застраховката. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Като председател на ПК “Общинска 

собственост“ съм запознат със замянката, която се извърши с този имот. Сделката се 

извърши доста отдавна. Какво ще го правим незная, но имота е общински и трябва да 

си го гледаме. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне броя, вида, местонахождението и 

предназначението на общинските жилища: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 134 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на 

общинските жилища 

 

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. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 88 / 22.06.2017 г. 

2. Определя броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските 

жилища, както следва: 

 2.1. Жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди. 

2.1.1. В двуетажна жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Робовска“ № 41 

(АОС № 71 / 17.01.1996 г.) – 16 бр. жилища (апартаменти, 

разположени на 1-ви и 2-ри етажи); 

2.1.2. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1 (АОС № 240 / 

14.06.2000 г.) – 8 бр. жилища (апартаменти, разположени на 2 етаж); 

2.1.3. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2 (АОС № 78 / 

09.07.1996 г.) – 5 бр. жилища (апартаменти, находящи се във входове 

„А“ и „Б“); 

2.1.4. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Пролет“ № 4 (АОС № 281 / 

20.03.2001 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящ се във вх. „Б“, ет. 

5); 

2.1.5. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 95 

(АОС № 278 / 13.03.2001 г.) – 2 бр. жилища (апартаменти, находящи се 

във вход „В“); 

2.1.6. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97 

(АОС № 238 / 14.06.2000 г.) – 2 бр. жилища (апартаменти, находящи се 

във входове „А“ и „Б“); 

2.1.7. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 89 

(АОС № 241 / 14.06.2000 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящ се 

във вх. „Б“, ет. 5); 

2.1.8. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 32 (АОС № 

239 / 14.06.2000 г.) – 2 бр. жилища (апартаменти, находящи се във 

входове „А“ и „Б“); 

2.1.9. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Свобода“ № 11 (АОС № 452 

/ 05.04.2006 г.) – 1 бр. жилище; 

2.1.10. В двуетажна жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Ст. 

Михайловски“ № 13 (АОС № 225 / 19.04.2000 г.) – 2 бр. жилища, всяко 

от които разположено на отделен етаж; 
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2.1.11. В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Васил Левски“ № 32 (АОС 

№ 89 / 26.08.1996 г.) – 1 бр. жилище; 

2.1.12. В жилищна сграда в с. Илаков рът (АОС № 226 / 19.04.2000 г.) 

– 1 бр. жилище; 

2.1.13. В жилищна сграда в с. Илаков рът (АОС № 2 / 20.07.1993 г.) – 1 

бр. жилище; 

2.1.14. В двуетажна жилищна сграда (общежитие) в с. Тодювци (АОС 

№ 7 / 20.07.1993 г.) – 5 бр. жилища, разположени на 1-ви и 2-ри етажи; 

2.1.15. В здравна служба в с. Каменари (АОС № 250 / 09.08.2000 г.) – 1 

бр. жилище; 

2.2. Ведомствени жилища: В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ 

№ 32 (АОС № 239 / 14.06.2000 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, находящи се 

във вход „В“) 

2.3. Резервни жилища: В жилищна сграда в гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97 (АОС № 238 / 14.6.2000 г.) – 1 бр. жилище (апартамент, 

находящ се във вх. „А“, ет. 5). 

 

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 

отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 23.10.2018 г. от 16.30 часа предложението за отпускане на 

еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение,  като след проведените 

разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходи за лечение: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Стела Иванова Стефанова, ЕГН **********, родител и законен 

представител на Станимир Николаев Николов, ЕГН 1546021400, с постоянен 

адрес гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 93, вх. В, ет. 1, ап. 3, еднократна 

парична помощ в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за подпомагане разходи за 

лечение. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т.1 

от настоящото решение. 

 

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 

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ 

авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.", за 

проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен 

между Община Елена и  ДФ "Земеделие". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие", 

обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.", за 

проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен 

между Община Елена и  ДФ "Земеделие". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.10.2018 г. от 17.15 

часа предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

"Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 

04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище 

"Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", 

сключен между Община Елена и  ДФ "Земеделие", като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 

полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 

от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на Средищно училище 

"Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", 

сключен между Община Елена и  ДФ "Земеделие": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 136 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 

04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на 

Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за 

енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие”. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 

г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за 

проект № 04/07/2/2/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен 

между община Елена, седалище и адрес на управление 5070 гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, ЕИК по БУЛСТАТ 000133762, идентификационен номер по 

ДДС № BG000133762, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  928 186,33 лв. (деветстотин двадесет и осем хиляди сто осемдесет и 

шест лв. и 33 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна  

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 

04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, 

сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. и 

да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“. 

 

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 

даване на съгласие за участие на община Елена с наддавателни предложения в търг с 

тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на съгласие за участие на община Елена с наддавателни предложения в търг с 

тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново, като уточни, че това което се 

прие, като най-разумно на проведеното съвместно заседание на ПК“Общинска 

собственост“ и ПК“Бюджет и финанси“ е Общината да се яви на търг. Предложението е 

направено в широк диапазон. Явявайки се по общия ред на търга може да не се стигне 

до сделка. В този случай Общината ще загуби внесения депозит в размер на 20% от 

съответните начални продажни цени по отделните позиции. Ако се случи да се стигне 

до сделка Общината ще трябва да осигури средства от Инвестиционната програма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване на съгласие за участие на община Елена с 

наддавателни предложения в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико 

Търново: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
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4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 / 25.10.2018 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за участие на Община Елена с наддавателни 

предложения в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на общината, Дилян Стефанов Млъзев, да участва, от 

името и за сметка на Община Елена, в насрочения за 31.10.2018 г. от 14:00 ч. 

търг с тайно наддаване по реда на чл. чл. 251 - 254 от ДОПК, обявен от ТД 

на НАП Велико Търново, при следните условия: 

1.1. Максимален брой на подадените наддавателни предложения: 6 (шест); 

1.2. Максимална обща стойност на подадените наддавателни предложения: 

30 000 (тридесет хиляди) лева; 

1.3. Депозит за участие в търга: 20% от съответните начални продажни 

цени по отделните позиции / наддавателни предложения. 

2. Задължава кмета на Община Елена, след обявяване на резултатите от 

търга, да внесе в Общински съвет Елена доклад, включващ предложение за 

одобряване на постигнатите ценови параметри по спечелените позиции, ако 

има такива. 
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3. При одобрение на ценовите параметри по спечелените позиции, средствата 

за закупуването на автомобилите да се осигурят, като същите бъдат 

включени в Инвестиционната програма на Община Елена за 2018 г. чрез 

вътрешни компенсирани промени, включително при необходимост с 

източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС 


