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П Р О Т О К О Л  

 

№ 8  

 

Днес 27 юни 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 15 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха: г-н Лазар Костов и г-н Милко Моллов. 

От Общинска администрация участие взеха: заместник-кмета на общината              

г-н Йордан Димитров, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“,            

инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, арх. Красимир Попов – главен 

архитект  на общината, г-жа Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт „ОСКП“. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на 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 приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2018 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 одобряване на план-сметка за извършване на 

инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2019 

година 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предварително съгласие за иницииране на процедура за 

придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти 

частна държавна собственост 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

Вн.: Кмета на общината 
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7. Предложение относно изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински 

съвет – Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - електрозахранване на 

помпена станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище 

с. Бойковци. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието 

на ученици от СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню 

Йорк. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 10 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за официална позиция на 

Общински съвет – Елена във връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на 

енергетиката за търсене на проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали в площ „Раюв камък“, община Елена, област Велико Търново. 

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

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

като т. 10 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за официална позиция 

на Общински съвет – Елена във връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на 

енергетиката за търсене на проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали в площ „Раюв камък“, община Елена, област Велико Търново: 

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

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2018 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 одобряване на план-сметка за извършване на 

инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2019 

година 

Вн.: Кмета на общината 
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5. Предложение относно предварително съгласие за иницииране на процедура за 

придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти 

частна държавна собственост 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински 

съвет – Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - електрозахранване на 

помпена станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище 

с. Бойковци. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието 

на ученици от СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню 

Йорк. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно официална позиция на Общински съвет – Елена във 

връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на 

проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв 

камък“, община Елена, област Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2018 г. 

В залата влиза общинският съветник г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров, запозна присъстващите с 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2018 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2018 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- 2. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Единият от гласувалите „въздържал се“ в комисията 

съм аз. Да се знае от колегите. Нещата трябва да се разглеждат комплексно. Изпълнението 

на бюджета е 78,5% така е записано в преамбюла. Относно Приложение № 3, по обясними 

причини се въздържам. Обектите в Инвестиционната програма не са изпълнени 

пълноценно. Но има и обекти, които са изпълнени, за които адмирации. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Средствата са начислени по сметките не са 

загубени. Не са реализирани през годината по обективни причини, независещи от 

общината. 

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 приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

Община Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови 

разходи за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет 

за състоянието на общинския дълг за 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 ”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  № 73 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Елена за 2018г.,  

отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., 

отчет на  сметките за средства от ЕС  на Община Елена за 2018 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2018 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публични финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг 

и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва: 

1.1. По прихода: 9 621 158 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода (-) 

2 548 078 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-) 

775 788 лв. разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  

1.2. По разхода: 9 621 158 лв., разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; 

Приложение № 2-3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2018 г. по 

оперативни програми, както следва:  

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) 

лв. 

ОП РЧР  (-) 26 987 

ПРСР - ВОМР (-) 7 219 

ОП  РР (-) 57 173 

ОБЩО:    (-) 91 379  

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

Елена през 2018 г., съгласно приложение № 3; 

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 

г., съгласно Приложение № 4; 

4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по 

чл. 8а, съгласно Приложение №14 - Информация за Общинския дълг към ФО - 1 от 

2019 г.; 

5. Приема информация за показателите по чл. 130а от Закона за публичните 

финанси, съгласно Приложение № 5; 

6. Приема Отчета на План-сметката за приходите и разходите през 2018 г. за дейност 

„Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

7. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на 

Община Елена за 2018 г. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета 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. 
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Заместник-кмета 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 25.06.2019 г. от 16.30 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 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Имам един въпрос. Миналия път коментирахме този 

пункт. Става дума за билборда. Според мен сумата за този билборд е голяма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Сумата е определена на база подадени 

оферти. Ако имате нещо конкретно предвид, дайте предложение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Снежана Капинчева – общински съветник: Да разбираме, че цялата стойност за доставка и 

монтаж на билборда е 6 хил. лв. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Да. 

Други изказвания не постъпиха. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за 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 отсъства 

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” – 15, “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  № 74 / 27.06.2019 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 на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров, запозна присъстващите с 

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. На основание чл. 37 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация г-н Сашо Топалов не участва в гласуването. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 37 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация уведоми, че г-н Сашо 

Топалов не участва в гласуването, след което подложи на гласуване предложението за 

одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските 

и отдалечени райони: 

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” 
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8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ Не участва в гласуването 

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” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм 

във високопланинските и отдалечени райони 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на т. 4.3.2.3 от свое Решение № 10 / 24.01.2019 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 

продажба на дървесинна от общинските горски територии през 2019 година. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 

продажба на дървесинна от общинските горски територии през 2019 година. 

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 25.06.2019 г. от 

16.45 часа предложението за утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесинна от общинските горски територии през 2019 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Една препоръка занапред при изготвяне на такива 

предложения нека се конкретизира количеството дървесина, което ще се добива от всяко 

едно землище. В т. 5 е определен общия размер 2 535 кубични метра.  По землища да се 

конкретизира количество и вид дървесина. Благодаря Ви. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Благодаря г-н Топалов, забележката Ви е 

основателна ще я имаме в предвид за в бъдеще. 

 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 утвърждаване добив на дървесина, начин на 

ползване и начални цени за продажба на дървесинна от общинските горски територии 

през 2019 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”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  № 76 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 

продажба на дървесина от общинските горски територии през 2019 година 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.чл. 111 до 115 от Закона за горите и съгласно 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски територии 

съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на дървесина през 

2019 г. за следните подотдели по землища: 155 „н“,  211 „м1”, 472 „н” в землището на 

с. Беброво; 419 „л3”, 420 „с” в землището на с. Блъсковци,  1 „и”, 4 „м”, 4 „н” в 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.06.2019 г. 

 

 10 

землището на с. Дрента; 236 „е”, 238 „ж”, 239 „г“, 239 „ж“,  240 „д”, 240 „з”, 240 „и“, в 

землището на с. Каменари; 324 „е”, 324 „з”, 326 „в”, 329 „е”, 329 „н”, 330 „х”, 330 „ч”, 

в землището на с. Костел; 90 „т“ – в землището на с. Мийковци; 338 „д2“ – в 

землището на с. Руховци;  365 „н2”, 390 „г”, 391 „г“, 392 „е“ в землището на с. Средни 

Колиби,  57 „ж”, 208 „б” в землището на с. Тодювци;  364 „о1“, 365 „ж”, 365 „м”, 365 

„д1“, 365 „ж1“, 365 „л1“ 367 „м“, 367 „н“ в землището на с. Шилковци, 359 „х”, 359 

„ц“, 361 „в1“, 361 „д1“, 361 „ю1“, 419 „б  в землището на с. Яковци.  

2. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски територии 

съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на дървесина, 

преходни остатъци през 2019 г. за следните подотдели по землища: 415 „е” в 

землището на с. Блъсковци; 3 „б“,  9 „р” в землището на с. Дрента; 180 „н1“ – в 

землището на с. Илаков рът;  239 „к”, 239 „с”, 239 „ц”, 240 „н”, 242 „е“, 243 „и“, 243 

„к“, 243 „о“, 244 „а“, 244 „и“, 245 „а1“ в землището на с. Каменари; 311 „д”, 311 „и“, 

314 „д“, 315 „б“, 315 „д“, 322 „е“, 324 „л“, 327 „ц” в землището на с. Костел; 379 „в1“, 

389 „а1“, 389 „в1” в землището на с. Средни Колиби;  57 „б”, 57 „м“, 61 „г”, 208 „б“ в 

землището на с. Тодювци;  365 „в1”, 366 „и”, 368 „х“, 369 „а1, 369 „б1”, в землището 

на с. Шилковци; 413 „о“ – в землище с. Яковци. 

3. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии през 

2018 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата за 

продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти. 

4. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 

лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  

дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 

 Б) среден: куб.м.  

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 

2. Широколистен объл  

 дървен материал: 

 Бук, дъб, габър и 

други твърди 

широколистни 

видове 

Трепетлика, липа, 

бреза и други 

меки широко-

листни видове 

 А). Едра строителна куб.м.   

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 

 Б) среден: куб.м.   

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.06.2019 г. 

 

 11 

 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 

3.  Дърва за горене и вършина:   

 А) дърва от иглолистни дървесни 

видове с диаметър на до 10 см 

пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки 

дървесни видове с диаметър над 

10 см 

пр.куб.м. 12.00 

 В) дърва от широколистни 

твърди дървесни видове с 

диаметър над 10 см 

пр.куб.м. 18.00 

 Г) дърва от иглолистни, меки 

широколистни и твърди 

широколистни дървесни видове с 

диаметър до 10 см 

пр.куб.м. 10.00 

 Д) ОЗП от широколистни 

дървесни видове 

куб. м 38.00 

 Е) ОЗП от иглолистни дървесни 

видове  

куб. м 30.00 

 

5. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище и 

адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена, по 

реда на чл. 115 от Закона за горите, в размер до 2 535 кубични метра. 

6. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 

постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в списъците да могат да 

закупят по реда на чл. 111, ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени 

кубични метра. 

7. Определя преференциални крайни цени (с включен ДДС) за закупуване на дърва 

за огрев от физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани 

в списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва: 

 7.1. От временен горски склад   - 42.00 лв. 

 7.2. Доставени на адрес по местоживеене - 57.00 лв. 

8. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани, 

участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали в 

размер на 6 (шест) пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето на 

съответните лица на територията на община Елена. Разходите за добив на дървата за 

огрев по тази точка са за сметка на общинския бюджет. 

9. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с 

изпълнението на настоящето решение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за предварително съгласие за иницииране на процедура за придобиване 

чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти частна държавна 

собственост. 
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Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за предварително съгласие за иницииране на процедура за придобиване 

чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти частна държавна 

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 25.06.2019 г. от 

16.45 часа предложението за предварително съгласие за иницииране на процедура за 

придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти 

частна държавна собственост, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

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

Милко Моллов – общински съветник: В заседанието на Постоянната комисия гласувах 

„за“ и сега ще подкрепя предложението, не че ще получим нещо, ние няма да получим 

нищо, но ще бъде премахната тази „язва“ в началото на града. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Най-щастливия човек съм. Макар и толкова години 

по-късно ние ще придобием собствеността на терена. Ако се разровите в архивите ще 

видите от кога искаме да придобием собствеността на тази порутена вече за жалост жп 

гара в гр. Елена. Защото това е много тъжна картина. В момента тази държавна 

собственост има поведение на безстопанственост. Това е най-лошия портрет на град 

Елена. Ние ще гласуваме „за“, но от тук нататък какво се случва. Обременяване на община 

Елена. Разходи за ремонт и стопанисване. На времето ме питаха: За какво я искате? Да 

носим отговорност за тази сграда, защото виждате как се руши и ако има интерес да я 

продадем. Удовлетворен съм от това решение и от решението на г-н Моллов да подкрепи 

предложението защото той е с предубеждение при процедури с безвъзмездно прехвърляне 

или отдаване на собственост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: В този ред на мисли: Какви са намеренията 

на община Елена в каква посока ще се върви? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: За момента няма, нека първо придобием 

собствеността върху имота. 

 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 предварително съгласие за иницииране на 

процедура за придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху 

недвижими имоти частна държавна 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” 
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12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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  № 77 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Предварително съгласие за иницииране на процедура за придобиване чрез 

безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти частна държавна 

собственост 

 

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

местната администрация, във връзка с намерение да се инициира процедура по 

придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти 

частна държавна собственост в полза на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие кмета на община Елена да инициира процедура по 

безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижими имоти частна държавна 

собственост в полза на община Елена, а именно: 

1.1. Земя с площ от 4282 кв.м., представляваща поземлен имот с 

идентификатор № 27190.503.4, с начин на трайно ползване – за друг вид 

поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в гр. Елена, местност 

„Ръта, заедно с построената в имота масивна сграда с идентификатор №  

27190.503.4.1 на два етажа със застроена площ от 686 кв.м., актуван като 

частна държавна собственост. 

1.2. Поземлен имот 27190.503.6, находящ се в гр. Елена, м. Ръта, площ 1982 

кв.м., заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда с идентификатор 

№ 27190.503.6.1 със застроена площ от 201 кв. м., актуван като частна 

държавна собственост. 

2. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички необходими действия по 

придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на община Елена 

на описаните по – горе имоти. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане. 
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Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане. 

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 25.06.2019 г. от 

16.45 часа предложението за определяне на имоти – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- 

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

Богдана Пеева – общински съветник: Това е нещо неотменно, ще го подкрепя. Въпросът 

ми е кой осъществява контрол за тази общинска собственост. Например блока на 

ул.“Робовска“ № 41, на с. Чакали училище и общежитие, които се рушат и вече започват 

да падат. Занимават ме граждани, които споделят с мен нарушения. Домоуправителите 

изпълняват ли правомощията си, правят ли отчети и на какъв период, говоря за блоковете. 

Питам кой осъществява контрол дори за шума? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

г-н Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Контрол на общинската собственост 

осъществява кмета на общината или упълномощено със заповед от него лице. Имаме 

приети Наредби от Общински съвет – Елена,  в които са регламентирани управлението, 

разпореждането с общинска собственост, както и опазване на обществения ред. Относно 

блоковете, при етажна собственост контрола и правилата за вътрешния ред се определят 

от Общото събрание. Според бюджета общината извършва ремонти на общинските имоти. 

Ако имате нещо конкретно за някой обект направете предложение, което да бъде 

включено в Инвестиционната програма за следващата година. При всеки подаден сигнал 

общинска администрация е реагирала, понякога съвместно със служителите на местната 

полиция. 

 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 определяне на имоти – частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 

чл. 5, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, 

както следва: 

№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Стойност

в лв. АОС № / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 46 918. 00 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 

1.3. 

Апартамент № 2, вх. А, ет. 1 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. А, ет. 3 със 

застроена площ 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3 със 

застроена площ 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 2 със 

застроена площ 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. Б, ет. 4 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

78 / 09.01.1996 г. 

1.4. 
Апартамент № 3, ет.2, вх.Б със 

застроена площ 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.5. 

Масивна двуетажна сграда и 

дворно място („Къща на д-р 

Петков“) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 11 
49 463.30 27 / 20.07.1993 г. 

1.6. 

Дворно място с площ от 389 кв. м., 

заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. № 

352 в кв. 63  

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 13 
6 094.90 225 / 19.04.2000 г. 
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1.7. 

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена,  

ул. „Иван Момчилов” № 97 

5 804.40 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.8. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена,  

ул. „Крайбрежна” № 32 

3 362. 30 

3 569. 00 

5 442. 10 

239 / 14.06.2000 г. 

1.9. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

3 152. 30 

3 152. 30  

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

  3 152.30 

240 / 14.06.2014 г. 

1.10. Апартамент № 14, вх. Б, ет. 5 
гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 89 
5 449.18 241 / 14.06.2000 г. 

1.11. 
Апартамент № 11, вх. В 

Апартамент № 14, вх. В 

гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 95 

3 851.00 

3 654. 60 
278 / 13.03.2001 г. 

1.12. Апартамент № 14 , вх. Б гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 

1.13. 

Застроен жилищен парцел с площ 

771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена през 

1974 г. и застроена площ 88.74 кв. 

м.: I-ви етаж - 3 стаи, кухня и 

коридор, II-ри етаж - 3 стаи, кухня 

и коридор, жилищна пристройка 

със застроена площ 26.52 кв. м. 

с. Тодювци,  

община Елена 
4 478. 30 7 / 20.01993 г. 

1.14. 

Кметството - полумасивна сграда 

на един етаж със застроена площ от 

96 кв. м. 

Здравна служба - полумасивна 

сграда на един етаж със застроена 

площ от 68 кв. м. 

с. Каменари,  

община Елена 
9 493, 40 250 / 09.08.2000 г. 

1.15. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 

1.16. Пълномощничество с. Руховци, община Елена  1 210.52 121 / 23.04.1997 г. 

1.17. Читалище гр. Елена, ул. „Чукани“  834.87 125 / 24.04.1997 г. 

1.18. Сграда за култура и изкуство с. Попрусевци, община Елена  2 486.40 1362 / 19.06.2017 г. 
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1.19. 

Кметство и читалище с. Руховци 

читалище масивна сграда на два 

етажа със застроена площ 300 кв.м. 

в съсобственост с „Български 

пощи“ ЕООД, гр. Велико Търново 

с. Руховци, община Елена 10 783.00 231 / 09.05.2000 г. 

1.20. 

Читалище и кметство масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 499 кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 38 434.24 177 / 12.05.1998 г. 

1.21. 

Читалище и кметство двуетажна 

сграда със десет стаи, салон и 

коридори 

с. Палици, община Елена 155 082.42 207 / 20.12.1999 г. 

1.22. Триетажна масивна сграда  с. Тодювци,  община Елена 28 000.00 263 / 26.10.2000 г. 

1.23. 

Читалище и кметство двуетажна 

масивна сграда с дванадесет стаи 

два коридора и един салон със 

застроена площ 365.5 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 21 343.65 151 / 19.11.1997 г. 

1.24. 

Кметство – част от масивна 

двуетажна сграда, а именно: едно 

помещение от 17 кв.м. и стълбище 

от първи етаж; целият втори  етаж 

и 69% ид.ч. от общите части на 

сградата, и дворно място от 515 кв. 

м., в съсобственост с РПК - Елена 

с. Мийковци, община Елена 20 829. 02 398 / 23.03.2004 г. 

1.25. 

Кметство и читалище - масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 337 кв.м. 

с. Дрента, община Елена 61 544. 07 179 / 13.05.1998 г. 

1.26. 

Читалище - застроен поземлен 

имот ид.№ 87326.353.71 с площ от 

312 кв.м. Имотът включва сгради 

ид.№ 87326.353.71.2 със застроена 

площ 106 кв.м. и ид.№ 

87326.353.71.2 със застроена площ 

51 кв. м. 

с. Яковци, община Елена 12 808.38 852 / 28.02.2014 г. 

1.27. 
Читалище - масивна сграда със 

застроена площ 420 кв. м. 
с. Буйновци, община Елена 29 147.14 111 / 11.03.1997 г. 

1.28. 
Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застоена площ 113 кв.м. 
с. Илаков рът, община Елена 2 649.80 2 / 20.07.1993 г. 

1.29. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.30. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.31. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. заедно 

със съответстващите идеални 

части 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.06.2019 г. 

 

 18 

1.32. 

Магазин - аперитив със складови 

помещения с обща застроена площ 

103.63 кв.м. и мазе с площ 68.72 

кв.м. заедно с 19.46% идеални 

части 

гр. Елена, ул. „Васил Левски“ 

№ 32-36 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.33. Масивна двуетажна сграда 
гр. Елена,  

ул. „Ил. Макариополски” № 4 
173 988.33 1133 / 12.12.2015 г. 

1.34. 

Масивна двуетажна сграда с 

предназначение „Общностен 

център“ 

гр. Елена, ул. „Поп Сава 

Катрафилов“ № 25  
601028. 07 1113 /12.11.2015 г. 

1.35. 

Двуетажна сграда с РЗП 202 кв.м. и 

мазе с площ от 32 кв.м. 

Сграда - кухня с  площ от 19 кв. м. 

и навес с площ от 18 кв.м. 

(„Калева къща“) 

гр. Елена,  

ул. „Хаджи Сергей“ № 2 
45 553. 92 891 / 04.11.2014 г. 

1.36. Училищна сграда и дворно място с. Чакали, община Елена 36 815. 24 271 / 13.12.2000 г. 

1.37.  Общежитие с. Чакали, община Елена 817.10 155 / 19.11.1997 г. 

1.38. Кметство  
 

с. Яковци, община Елена 

 

889.10 

 

1385 / 08.12.2017 г. 

1.39. Пенсионерски клуб гр. Елена 96 379.11 91 / 26.08.1996 г. 

1.40. Склад за отрови Землище гр. Елена 5 734.59 627 / 23.05.2012 г. 

1.41. Училище  с. Блъсковци, община Елена 43 850.94 481 / 26.07.2006 г. 

1.42. Защитено жилище гр. Елена 57 996.50 1409 / 01.11.2018 г. 

1.43. Читалище с. Шилковци, община Елена 907.89 116 / 02.04.1997 г. 

1.44. Читалище с. Беброво, община Елена 26 868.19 118 / 22.04.1997 г. 

1.45. Читалище  с. Константин, община Елена 39 613.10  208 / 20.12.1999 г. 

1.46. Пенсионерски клуб с. Константин, община Елена  3 930.00 294 / 28.05.2003 г. 

1.47. Общински дом с. Шилковци, община Елена 1 730.62  21 / 20.07.1993 г. 

1.48. 

Сграда (бивше училище) „Иларион 

Макариополски“,  с площ от 800 

кв.м. на три етажа 

гр. Елена  2 6111.83 29 / 20.07.1993 г. 
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2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори за 

имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински съвет – Елена. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински съвет – Елена. 

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

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2019 г. 

от 16.15 часа предложението за изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински 

съвет – Елена, 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 изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на 

Общински съвет – 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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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  № 79 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Изменение в Решение № 116 / 30.08.2018 г. на Общински съвет Елена 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

чл. 14, ал. 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 

имоти, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя свое Решение № 116 / 30.08.2018 г., като в т. 1 заменя думите „ЗА СРОК ОТ 

ПЕТ ГОДИНИ“ с думите „ЗА СРОК ДО 31.12.2025 г. включително“: 

2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на настоящото решение да 

сключи с Агенция за социално подпомагане допълнително споразумение за 

удължаване срока на Договор № РД.02.11 - 713 / 19.09.2018 г. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - електрозахранване на помпена станция в 

имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Бойковци. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - електрозахранване на помпена станция в 

имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Бойковци. 

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 25.06.2019 г. от 

17.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - електрозахранване на 

помпена станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище 

с. Бойковци, 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 на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

електрозахранване на помпена станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище с. Бойковци: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

парцеларен план за трасе на линеен обект – електрозахранване на помпена станция в 

имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Бойковци 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за трасе на линеен обект, отклонение от мрежа ниско напрежение (НН) на с. 

Треновци, до имот  05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище 

с. Бойковци. 

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект, отклонение 

от мрежа ниско напрежение (НН) на с. Треновци, до имот  05164.27.27 по КККР на 

неурбанизираната територия на землище с. Бойковци.  

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури и 

учредяване на ограничени вещни права по реда на Закона за устройство на 

територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за общинската 

собственост. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от 

СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от 

СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк. 
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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 

25.06.2019 г. от 16.00 часа предложението за отпускане на финансова помощ за 

подпомагане участието на ученици от СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по 

креативен дизайн в Ню Йорк, 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 25.06.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от 

СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк, 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 отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от 

СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от 

СУ „Иван Н. Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк 

 

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, в изпълнение на 

Приоритет 1 „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора“ от Общински план за младежта в община Елена за 2019 г. и съобразно т. 

1.2.3. от Решение № 10 / 24.01.2019 г. за приемане бюджета на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска финансова помощ за участие на ученици от СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. 

Елена в световното състезание по креативен дизайн в Ню Йорк за периода от 28 до 31 

юли 2019 г., както следва: 

1.1. На Василена Иванова Димитрова, ЕГН 024115хххх – 1 000 (хиляда) лева; 

1.2. На Диляна Неделчева Желязкова, ЕГН 014306хххх – 1 000 (хиляда) лева; 

1.3. На Станислава Петева Петкова, ЕГН 024214хххх – 1 000 (хиляда) лева. 

2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и 

неотложни разходи по бюджета на община Елена.  

3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по т. 

1 от настоящото решение. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за официална позиция на Общински съвет – Елена във връзка с 

Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на проучване 

на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община 

Елена, област Велико Търново. 

Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за официална позиция на Общински съвет – Елена във връзка с 

Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на проучване 

на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община 

Елена, област Велико Търново. 

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

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2019 г. 

от 16.15 часа предложението за официална позиция на Общински съвет – Елена във връзка 

с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на проучване 

на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община 

Елена, област Велико Търново, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Моментална реакция от страна на хората. 

Категорична е позицията им против инициативата за търсене и проучване на полезни 

изкопаеми в района. Готови са и на действия на неподчинение на лясковския разклон. В 

Общинският план за развитие не са включени тези неща. Част от територията, определена 

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми, попада в пояс III на санитарно-

охранителната зона на язовир „Йовковци“, където изрично е ограничен добивът на 

полезни изкопаеми. Касае се за проучване и евентуален последващ добив. Нека нашата 

позиция бъде публикувана във вестник “Еленска трибуна“, както и в областните 

ежедневници вестник „Борба“ и вестник „Янтра днес“. Публикувайте и уведомителното 

писмо от Министерството на енергетиката, с Разрешението на министъра на енергетиката 

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в местността „Раюв камък“. Да се 

опише категоричната позиция на Общински съвет – Елена. Хората да имат информация, 

защото са особено чувствителни. Ние нямаме колебания да гласуваме „за“ направеното 

предложение от кмета на общината, с което се възразява срещу инициативата за търсене и 

проучване на неметални полезни изкопаеми в местността „Раюв камък“, разположена в 

землищата на с. Тодювци и с. Буйновци. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Предстои ни много жестока битка. Много сериозен 

отпор. С тази кариера ще се наруши местната флора и фауна. В балкана няма да остане 

нито едно диво животно. Като цяло изграждането на тази кариера ще нанесе поражения за 

нашия балкан. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

предложението за официална позиция на Общински съвет – Елена във връзка с 

Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на проучване 

на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община 

Елена, област Велико Търново: 

“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  № 82 / 27.06.2019 г. 

 

Относно: Официална позиция на Общински съвет Елена във връзка с Разрешение № 

519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене и проучване на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, 

община Елена, област Велико Търново 

 

 

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

местната администрация, във връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на 

енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали в площ „Раюв камък“, община Елена, област Велико Търново, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Изразява следната официална позиция: 

1.1. ВЪЗРАЗЯВА срещу инициативата на „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. 

Ветово, обл. Русе за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали – подземни богатства по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 2 от 

Закона за подземните богатства в площта „Раюв камък“, разположена в 

землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново, като я смята за НЕСЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИКАТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И ПРОТИВОРЕЧАЩА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (2014 - 2020), ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 

54 / 12.06.2014 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА; 

1.2. Настоява незабавно да бъде проведено обществено обсъждане с всички 

заинтересовани страни, на което да бъдат представени намеренията на 

„Каолин“ ЕАД за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали – подземни богатства в площта „Раюв камък“, 

община Елена; 

1.3. Декларира готовност за иницииране и провеждане на местен референдум, с 

цел произнасяне на местната общност по отношение намеренията на „Каолин“ 

ЕАД за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали – подземни богатства в площта „Раюв камък“, община Елена. 

2. Настоящата официална позиция да бъде изпратена до Министерството на 

енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

земеделието, храните и горите, Министерството на туризма, както и до титуляра на 

Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката - „Каолин“ ЕАД, гр. 

Сеново, общ. Ветово, обл. Русе. 
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3. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички възможни фактически и 

правни действия в рамките на действащата нормативна уредба с оглед недопускане 

привеждането в действие на горецитираното разрешение до провеждането на 

обществено обсъждане и евентуалното провеждане на местен референдум. 

 

 

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

Стоян Златев закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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“ 


