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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 0  

 

Днес 29 август 2019 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 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха: г-н Йордан Йорданов, г-н Милко Моллов и г-н Лазар Костов. 

От Общинска администрация участие взеха: г-жа Десислава Шопова – заместник-

кмет по „Хуманитарни дейности“ на община Елена, г-н Йордан Димитров – заместник-

кмет „Икономически дейности“ на община Елена, арх. Красимир Попов – главен архитект  

на общината, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо 

Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на 

общината. 

Присъстваха директорите на училищата и детските градини на територията на 

община 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 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно допълване на Приложение № 5 (списък на длъжностите с 

право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга  от 

общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица". 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2019/ 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2019/ 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно удължаване срока на действие на договора за управление 

на "Буковец" ЕООД, сключен с настоящия управител. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно продажба на придаваема част, частна общинска 

собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно продажба на имот - чатна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Вн.: Кмета на общината 

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 

Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци. 

Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно обявяване на части от имоти публична общинска 

собственост за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда 

на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

Вн.: Кмета на общината 

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно допълване на Приложение № 5 (списък на длъжностите с 

право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга  от 

общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица". 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2019/ 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2019/ 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно удължаване срока на действие на договора за управление 

на "Буковец" ЕООД, сключен с настоящия управител. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно продажба на придаваема част, частна общинска 

собственост. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно продажба на имот - чатна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Вн.: Кмета на общината 

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 

Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци. 

Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно обявяване на части от имоти публична общинска 

собственост за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда 

на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за информация за текущото изпълнение на 

бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от 

Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 г. 

В залата влизат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров, 

запозна присъстващите с предложението за информация за текущото изпълнение на 

бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от 

Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 г. 
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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 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на 

общинския дълг за първото полугодие на 2019 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- 2. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 текущото изпълнение на бюджета 

на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2019 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. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 

46 ал. 2 от 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 
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Р Е Ш И: 

1. Приема Информация за  изпълнение на бюджета на община Елена за първото 

полугодие на 2019 г., както следва:  

1.1. По приходите: отчет 4 794 913 лв., съгласно Приложение № 1 

1.2. По разходите: отчет 4 794 913 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена към 30.06.2019 г., съгласно Приложение № 3 

3. Приема информация за изпълнение на  сметките за средства от Европейския съюз 

към 30.06.2019 г.,  съгласно Приложение № 4 

4. Приема информация за просрочените вземания и задължения към 30.06.2019г.,  

съгласно Приложение № 5 

5. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2019 г.,  

съгласно Приложение № 6 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за извършване на вътрешни компенсирани 

промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. 

на община Елена. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров, 

запозна присъстващите с предложението за извършване на вътрешни компенсирани 

промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. 

на община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена, като го 

подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община 

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” 
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10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на  нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да 

запознае присъстващите с предложението за допълване на Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 

24.01.2019 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2019 г. 

Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова, 

запозна присъстващите с предложението за допълване на Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 

24.01.2019 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2019 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 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за допълване на Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на 

изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на Общински съвет 

Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г., като го подкрепят 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 колеги. 

Имам такъв въпрос: Кое налага да бъде назначен на длъжността „детегледач“ лице, което 

пътува от с. Константин? Защо трябва да правим тези транспортни разходи? Не е ли по-

удачно да се назначи лице от гр. Елена. Изхождам от позицията, че за длъжността 

„детегледач“ не се необходими специфични изисквания и квалификация. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Десислава Шопова – зам.-кмет по „Хуманитарни дейности“ на общината: Право да 

подадат документи имат всички хора от общината. Лицето е одобрено от комисия за 

подбор на персонала. Нямаше достатъчно кандидатури. Явяват се, но като разберат 

естеството на работа и се отказват. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Говорим по принцип. Това са принципи, които 

трябва да се прилагат,  няма нищо ненормално. Определени са длъжности, които имат 

право на транспортни разходи от местоживеенето им до местоработата, когато те се 

намират в различни населени места. 

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 допълване на Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 

24.01.2019 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2019 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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 отсъства 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Допълване на Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на 

изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на Общински 

съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г. 
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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. 36, ал. 2 от Постановление № 344 / 21.12.2018г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Приложение 5 към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на Общински съвет 

Елена относно Приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.,Индикативен 

годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана 

бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. с нова точка, 

както следва: 

№ 

 

Длъжност Направление и заведение размер  % 

в рамките на 

утвърдените 

средства 

3. 

Детегледач в Център за 

настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания гр. Елена 

с. Константин - гр. Елена - с. Константин 85 

 

2. Възлага на кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1, 

имащи право на транспортни разходи. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да 

запознае присъстващите с предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа" 

като услуга  от общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица". 

Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова 

запозна присъстващите с предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа" 

като услуга  от общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица". 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 27.08.2019 г. от 16.15 часа предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа" 

като услуга  от общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица",  като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 

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

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

 В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга  от общ 

икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица": 

“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  № 98 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица” 

 

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. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане 

и Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия за услугите от общ икономически интерес 

от 20.12.2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, 

планиране и сътрудничество“, част от общинската администрация, като 

доставчик на услугата по проект „Патронажна грижа в общините Елена, 

Златарица, Лясковец и Стражица”, финансиран по административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 - 2.040 - 

0044 - С01 по процедура BG05M9OP001 - 2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и хора с увреждания - Компонент 2” в рамките на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 година. 

2. Изпълнението на услугата патронажна грижа се възлага на оператора за срок 

от 12 месеца, считано от 01.10.2019 г. 

3. Услугата „Патронажна грижа“ да се осъществява на територията на 

населените места в община Елена; 

4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

сътрудничество“, в качеството си на доставчик на услугата (оператор) се 

задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на 

административен договор № BG05M9OP001 - 2.040 - 0044 - С01 за изпълнение 

на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и 

Стражица” и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете 

за възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на 

здравеопазването; 

5. Контрол върху компенсацията и механизма за възстановяване на суми да се 

осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на 

Община Елена; 

6. Възлагането по т. 1 и  последващите да се извърши със заповед на кмета на 

Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща 

всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за услуга от общ 

икономически интерес 

7. Финансираните по проекта услуги по патронажна грижа да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса; 

8. Във връзка с предоставянето на услугата, да се осигури отделна аналитична 

счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на 

свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС. 
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9. При предоставянето на услугата по проект „Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” да се спазват изискванията за 

защита на личните данни. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да 

запознае присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019 / 

2020 г. 

Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова 

запозна присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019 / 

2020 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.08.2019 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019 / 

2020 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2019 / 2020 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. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 53, ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Постановление  № 128 

на МС от 29.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката, при актуализиране на 

Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 г., в 

него да бъдат включени: 

- Средно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Начално училище „Иларион Макариополски” - гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящето решение да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища за учебната 2019 / 2020 г. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да 

запознае присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за 

учебната 2019/ 2020 г. 

Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова 

запозна присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за 

учебната 2019/ 2020 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.08.2019 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за 

учебната 2019/ 2020 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

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

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/ 2020 г.: 

“ЗА” – 16, “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  № 100 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 54, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Постановление на 

МС № 121 / 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019 / 

2020 г. в него да бъдат включени: 

- Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново; 

- Основно училище „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена, област 

Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и училища за учебната 2019 / 2020 г. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да 

запознае присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в 

актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република 

България за учебната 2019/ 2020 г. 

Заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова 

запозна присъстващите с предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в 

актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република 

България за учебната 2019/ 2020 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.08.2019 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в 

актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република 

България за учебната 2019/ 2020 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

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

 В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/ 2020 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на детски градини от община Елена в Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, чл. 1, ал. 1 и чл. 5,    ал. 1 

от Постановление на МС № 121 / 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 

2019/2020 г., в него да бъдат включени: 

- ДГ „Мир” - с. Каменари, община Елена, област Велико Търново. 

- ДГ „Щастливо детство“ - с. Константин, община Елена, област Велико 

Търново. 

Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящето решение да внесе 

мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореспоменатите детски градини в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019 / 2020 г. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за удължаване срока на действие на договора за 

управление на "Буковец" ЕООД, сключен с настоящия управител. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров 

запозна присъстващите с предложението за удължаване срока на действие на договора за 

управление на "Буковец" ЕООД, сключен с настоящия управител. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за удължаване срока на действие на договора за управление на "Буковец" 

ЕООД, сключен с настоящия управител, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Този мотив, че идват избори и за това се предлага 

увеличение на договора за една година не ми звучи добре. Една година нищо не е. За това 

време момчето може да се демотивира. Предлагам договорът за управление да бъде 

увеличен на 3 години. Знаете колко е трудно с кадрите в нашия град. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Господин председател, подкрепям предложението 

на г-н Топалов договорът за управление да бъде увеличен на 3 години. Една година е 

малък период. По всяко време може да бъде прекратен договорът с управителя. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Богдана Пеева – общински съветник: Не се противопоставям на предложението на г-н 

Топалов да се увеличи договорът за управление за повече от една година. Млад човек, 

еленчанин, имаше смелостта да поеме тази трудна позиция. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за удължаване срока на договора за управление от една на три години: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

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

предложението за удължаване срока на действие на договора за управление на "Буковец" 

ЕООД, сключен с настоящия управител: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Удължаване срока на действие на договора за управление на „Буковец“ 

ЕООД, сключен с настоящия управител 

 

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. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от 

Търговския закон, и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Удължава срока на действие на Договор № РД.02.11 - 686 / 08.08.2016 г. за 

управление на „Буковец“ ЕООД, сключен с Недялко Михайлов Русев в 

изпълнение на Решение № 115 / 28.07.2016 г. на Общински съвет Елена, за срок от 

три години. 

2. Възлага на кмета на Община Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев да организира 

всички необходими действия по сключване на допълнително споразумение към 

договора за управление с настоящия управител на дружеството. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за продажба на придаваема част, частна 

общинска собственост. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров 

запозна присъстващите с предложението за продажба на придаваема част, частна 

общинска собственост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 

16.45 часа предложението за продажба на придаваема част, частна общинска собственост, 

като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за к продажба на придаваема част, частна общинска собственост, ато го 

подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 продажба на придаваема част, частна общинска 

собственост: 

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 отсъства 

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  № 103 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Продажба на придаваема част, частна общинска собственост 
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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, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка 

с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на същия, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продава на Марин Борисов Иванов с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Шумен, ул. „Марица” № 14, следния имот - частна общинска собственост: 

ПРИДАВАЕМО МЯСТО ПЛ. № 60Б, С ПЛОЩ ОТ 320 КВ. М. КЪМ НОВ 

САМОСТОЯТЕЛЕН УПИ VІ - 55, 60Б, КВ. 17А ПО ПЛАНА НА С. ДРЕНТА, 

ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕДИ - УЛИЧНА И ДВОРИЩНА 

РЕГУЛАЦИЯ № 426 / 02.03.1963 г. И ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 230 / 

19.04.2019 г., ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 284 / 25.04.2019 Г., № РД.02.05 - 284 / 

25.04.2019 g. НА ОБЩИНА ЕЛЕНА С ПЛОЩ ОТ 320 (ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ) кв. 

м., ПРИ ГРАНИЦИ: ПЛ. № 55, УПИ VІІ - 54, 60А, СЕРВИТУТ НА р. ВЕСЕЛИНА И 

УЛИЦА.   

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1455 / 25.06.2019 г., 

вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена, под № 713, том III. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно изготвена бизнес оценка от „Дупалов” 

ЕООД, гр. В. Търново, притежаващ сертификат с рег. № 900300110 / 12.01.2011 г., 

издаден от Камарата на независимите оценители в България, в размер на 960 лв. 

(деветстотин и шестдесет лева) без включен ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за продажба. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за продажба на имот - чатна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров 

запозна присъстващите с предложението за продажба на имот - чатна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 

16.45 часа предложението за продажба на имот - чатна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена 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 27.08.2019 г. от 17.15 часа 

предложението за продажба на имот - чатна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
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 Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 продажба на имот - чатна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя: 

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 отсъства 

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  № 104 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

3. Дава съгласието си за продажба на Васил Димитров Христов, ЕГН ********** с 

адрес: гр. Лясковец, ул. „Възраждане“ № 16, област Велико Търново на следния 

имот - частна общинска собственост: 

УПИ ХІІІ - 135, КВ. 11 ПО ПЛАНА НА С. БУЙНОВЦИ, С ПЛОЩ ОТ 750 

(СЕДЕМСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ) КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПЛ. № 135, ОТ-(ОК)-74-92-91, УПИ ХІV - 136 И 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.  
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Имотът е актуван като частна общинска собственост съгласно АОС № 1456 / 

17.07.2019 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 

18.07.2019 г. под № 830, том III. 

4. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител 

„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 2 490 лв. (две хиляди 

четиристотин и деветдесет лева) без включен ДДС. 

5. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедурата, както и да сключи договора за продажба. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в 

полза на Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров 

запозна присъстващите с предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в 

полза на Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 

16.45 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 

Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 учредяване безвъзмездно право на ползване в полза 

на Народно читалища "Съзнание - 2012" с. Яковци: 

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 отсъства 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

“ЗА” – 16, “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  № 105 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище 

„Съзнание-2012” с. Яковци 

 

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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за реализиране 

на целите и дейностите, предвидени в чл. 3 от Закона за народните читалища, при 

спазване на регламентираните ограничения, за срок от 10 (десет) години на 

Народно читалище „Съзнание - 2012” с. Яковци върху застроен поземлен имот с 

идентификатор 87326.353.71 с площ от 312 кв. м. заедно със сграда с 

идентификатор 87326.353.71.1 със ЗП площ от 106 кв. м., бр. етажи - един, 

предназначение „сграда за обществени нужди”, конструкция - паянтова и сграда с 

идентификатор 87326.353.71.2 със ЗП 51 кв.м., бр. етажи - един, предназначение 

„селскостопанска сграда”, актуван с АОС № 852 / 28.02.2014 г., вписан в 

Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена под № 140, том І на 04.03.2014 

г. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно 

право на ползване на имота, описан в т.1 с Народно читалище „Съзнание - 2012”, 

с. Яковци. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров да 

запознае присъстващите с предложението за обявяване на части от имоти публична 

общинска собственост за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор 

по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

Заместник-кмета по „Икономически дейности“ на общината г-н Йордан Димитров 

запозна присъстващите с предложението за обявяване на части от имоти публична 

общинска собственост за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор 

по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 

16.45 часа предложението за обявяване на части от имоти публична общинска собственост 

за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

От г-н Йордан Йорданов постъпи предложение в т. 3 от проекта за решение цената 

на имотите да бъде завишена двойно, а именно от 8 475 лв. да стане 16 950 лв. без включен 

ДДС. 
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След проведените разисквания г-н Йордан Йорданов – председател на ПК”ОС”,  

подложи на гласуване предложението в т. 3 от проекта за решение цената на имотите да 

бъде завишена двойно, а именно от 8 475 лв. да стане 16 950 лв. без включен ДДС: 

Подкрепили направеното предложение с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Г-н Йордан Йорданов – председател на ПК”ОС”, подложи на гласуване 

предложението за обявяване на части от имоти публична общинска собственост за частна 

и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.08.2019 г. от 

16.30 часа предложението за обявяване на части от имоти публична общинска собственост 

за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от Закона за устройство на територията, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Богдана Пеева – общински съветник: Извинете ме за некомпетентността, но не ми е ясно в 

т. 4 от предложението какви са тези 15 кв.м? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

арх. Красимир Попов – общински съветник: Тези 15 кв. м се отнемат от имота на Ернст 

Вилхелм Трифон Юде, това представлява една ивица между хотела и асфалтовата 

площадка. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Това двойно завишаване на цената ми се вижда 

извиване на ръце. На заседанието на Комисията гласувах „за“ двойната цена, но като 

размислих ….. много е. Нека увеличим с 50% и сумата да стане 13 хил.лв. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението от ПК“Общинска собственост“:  в т. 3 от проекта за решение цената на 

имотите да бъде завишена двойно, а именно от 8 475 лв. да стане 16 950 лв. без включен 

ДДС: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

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 обявяване на части от имоти публична общинска 

собственост за частна и даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда 

на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията: 

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” 
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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 отсъства 

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  № 106 / 29.08.2019 г. 

 

Относно: Обявяване на части от имоти публична общинска собственост за частна и 

даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за устройство на територията 

 

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. 6 ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост, следните части от имоти:  

1.1. Общинска земя по скица проект на проектен имот № 27190.501.24, при 

граници: имоти №№ 27190.501.1021, 27190.501.26, 27190.501.9610, 

представляваща част от улична регулация, с площ от 29 кв.м., която съгласно 

ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІ „За общежитие за спортисти“, в кв. 94 по 

плана на гр. Елена (имот № 27190.201.1022 по КККР)  на гр. Елена. 

1.2. Общинска земя по скица проект на проектен имот № 27190.501.98, при 

граници: имоти №№ 27190.501.99, 27190.501.26, 27190.501.9610 и 27190.501.1021, 

представляваща част от парк „Калето“, с площ от 240 кв.м., която съгласно 

ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІ „За общежитие за спортисти“, в кв. 94 по 

плана на гр. Елена (имот № 27190.201.1022 по КККР)  на гр. Елена. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на 

собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение № 14 по 

протокол № 2 от 17.05.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на 

територията при Община Елена, при което Община Елена прехвърля на Ернст 

Вилхелм Трифон Юде, ЕГН **********, л.к. *********, издадена на 03.10.2011 г. от 

МВР Велико Търново, с адрес: община Елена, с. Донковци, № 14, правото на 

собственост върху следните имоти общинска собственост, които ЧИ на ПУП - ПРЗ 

попадат в УПИ II (нов) „За арт център“, кв. 94 по плана на гр. Елена, а именно: 

2.1. Придаваема част по регулация – 296 кв.м., съставляващи имот 

27190.501.1021 по КККР, при граници: 27190.501.1022, 27190.501.8780, 

27190.501.6020, 27190.501.1018, 27190.501.9610; 
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2.2. Имот от корекция по скица - проект – 29 кв.м., с проектен имот № 

27190.501.24, при граници: 27190.501.1021, 27190.501.26, 27190.501.9610; 

2.3. Имот от корекция по скица - проект – 240 кв.м., с проектен имот № 

27190.501.98, при граници: 27190.501.99, 27190.501.9610, 27190.501.26, 

27190.501.1021; 

3. Утвърждава цената на имотите описани по-горе, съгласно бизнес оценка на 

Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново със сертификат с рег. № 900300110 / 12.01.2011 г., в 

размер на 16 950 лв. (шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева) без включен 

ДДС. 

4. Дава съгласие община Елена да придобие имот по скица проект с № 27190.501.25, 

при граници: 27190.501.26, 27190.501.9610, с площ от 15 кв. м., собственост на Ернст 

Вилхелм Трифон Юде, ЕГН **********, л.к. *********, издадена на 03.10.2011 г. от 

МВР Велико Търново, с адрес: община Елена, с. Донковци, № 14 за сумата от 225 лв. 

(двеста двадесет и пет лева) без включен ДДС, като тази цена се приспадне от цената 

на имотите, която Ернст Вилхелм Трифон Юде трябва да заплати на община Елена. 

 5. Всички разноски по сключване на договора, като стойността на имотите, предмет 

на прехвърлителната процедура, ДДС, местен данък, такса вписване, стойност на 

изготвените пазарни (експертни) оценки и др., са за сметка на Ернст Вилхелм 

Трифон Юде, ЕГН **********, л.к. *********, издадена на 03.10.2011 г. от МВР 

Велико Търново, с адрес: община Елена, с. Донковци, № 14. 

6. Възлага на кмета на община Елена да сключи предварителен договор на основание 

чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП - ПР – да 

сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху 

описаните по горе части от имоти. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н 

Стоян Златев закри 10-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“ 


