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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  

 

Днес 28 ноември 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 12 общински съветника от общо 13. 

Отсъства г-жа Зехра Салиева, подала уведомително писмо до председателя на Общинския 

съвет, че няма да вземе участие в заседанието. 

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината. 

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

Иванов – кметски наместник с. Палици, г-н Стефан Котуков – кметски наместник              

с. Буйновци, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с. Илаков рът, г-жа Сийка 

Николова - кметски наместник с. Марян, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник       

с. Тодювци, г-н Румен Стойков - кметски наместник с. Яковци, г-жа Евгения Кандева – 

кметски наместник с. Мийковци. 

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 12 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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и 

приемане на Вътрешни правила за работата й. 

Вн.: Председател ОбС 

3. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет - Елена в 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 

Вн.: Председател ОбС 

4. Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

5. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване 

на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Червенковци"). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 
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Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 12,  “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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и 

приемане на Вътрешни правила за работата й. 

Вн.: Председател ОбС 

3. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет - Елена в 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 

Вн.: Председател ОбС 

4. Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

5. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване 

на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Червенковци"). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев 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. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателя 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 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
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6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 28.11.2019 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 ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна  присъстващите 

с предложението за създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и 

приемане на Вътрешни правила за работата й. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам една промяна в състава на Комисията. На 

мястото на Симеон Кънчев да бъде Лазар Костов. Има много въпросителни по тъй 

наречения ЗПКОНПИ. Нека колегиално да се съберем другата седмица и да си свършим 

работата всички, като колективен орган. 

Стоян Златев – председател на ОбС: Комисията трябва да се събере за да утвърди образец 

на декларациите. След което всеки общински съветник следва да подаде декларациите в 

утвърдения срок. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение за промяна в състава на Постоянната комисия във връзка със 

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество, а именно: вместо Симеон Стоянов Кънчев да бъде избран Лазар Николов 

Костов: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и 

приемане на Вътрешни правила за работата й: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 28.11.2019 г. 

 

Относно: Създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и 

приемане на Вътрешни правила за работата ѝ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на §2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество и  чл. 4, и чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси,  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Създава Постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество в състав: 

1.1. Председател: СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ; 

1.2. член:               ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ; 

1.3. член:               МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ. 

2. Приема Вътрешни правила за работата на Постоянната комисията във връзка 

със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, съгласно приложение № 1 към решението.  

3. Утвърждава образец на декларация за неразпространяване и неразкриване на 

информация, съгласно приложение № 2 към решението.   

4. Възлага на постоянната комисия организацията по изпълнението на Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

5. Настоящото Решение отменя Решение № 9 / 26.11.2015 година на Общински 

съвет  - Елена. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за определяне на представител на Общински съвет - Елена в Областния 

съвет за развитие на област Велико Търново. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателя 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 представител на Общински съвет - Елена в 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново: 
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1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 / 28.11.2019 г. 

 

Относно: Определяне на представител на Общински съвет – Елена в Областния 

съвет за развитие на област Велико Търново 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и 

чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за представител в Областния съвет за развитие на област Велико  

Търново СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ - Председател на Общински съвет Елена. 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да бъде 

заместван от ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ – общински съветник при 

Общински съвет – Елена. 

3. Настоящото Решение отменя Решение № 29 / 17.12.2015 г. на Общински съвет  

Елена. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за членство в Националната асоциация на председателите на общински 

съвети в Република България. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателя 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 членство в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България: 
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1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 28.11.2019 г. 

 

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински 

съвети в Република България 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Николаев Златев 

да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България.  

Дължимия членски внос да бъде за сметка на бюджета на община Елена в дейностите 

за Общински съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за даване 

съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - 

публична общинска собственост (язовир "Червенковци"). 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - 

публична общинска собственост (язовир "Червенковци"). 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Червенковци"): 

“ЗА” – 12, “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  № 11 / 28.11.2019 г. 

 

Относно: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект – публична общинска собственост (язовир „Червенковци“) 

 

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. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ 

и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект – публична общинска собственост, а именно: язовир „Червенковци“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 04460.86.360 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри в землището на с. Блъсковци, община Елена с площ 12,606 

дка на името на „ТРАНСЛАЙН и КО“ ЕООД – гр. Велико Търново, ул.“Калоян“ № 

18, ЕИК по БУЛСТАТ: 200066899, с управител Иван Валентинов Ганчев – наемател 

съгласно Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11- 260 / 23.06.2015 г. 

2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за времето 

на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11-260/ 23.06.2015 

г., сключен между община Елена и „ТРАНСЛАЙН и КО“ ЕООД – гр. Велико 

Търново. При прекратяване на договора, независимо по каква причина, 

разрешителното следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след 

заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Рутинно решение, което трябва да вземем. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Защо трябва веднага да вземаме решение? Аз мисля, 

че нещата не вървят добре. Предоставяне за ползване полски пътища, общинска 

собственост. Йордан Йорданов ползваш ли полски пътища? Прибързано решение. Аз ще 

гласувам „въздържал се“. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Общинския съвет е в правото си да даде съгласие 

за отдаване за ползване на полски пътища или да откаже. Общинския съвет е в правото си 

да определи различна цена за отдаване под наем от тази която предлагам. Практиката в 

годините е такава да се отдават под наем, като се дава възможност за оползотворяването 

им. Задължение на наемателите е да осигурят преминаването на останалите ползватели, 

които не са включени в тези масиви. Практика в годините е Общинския съвет да определя 

наемна цена равна на наемната цена на съответното землище. Общинския съвет е в 

правото си да вземе решение за отдаване или да не вземе такова решение, но за улеснение 

на земеделските стопани до сега е била такава практиката и предлагам да продължи. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Тук ние си имаме позиция, нашата група. Влязохме 

не в конфликт, а в спор с г-н Йорданов, който дори не разбира Закона. Г-н Млъзев, 

благодаря за пояснението и вече ще гласувам „за“. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 / 28.11.2019 г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2019 / 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Беброво, с. Блъсковци, с. 

Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, гр. Елена, с. Илаков рът,           с. 

Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, Мийковци, с. Палици, с. 

Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, и с. Яковци за 

стопанската 2019 / 2020 г. съгласно приложение № 1, неразделна част от това 

предложение. 

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанката 2019 / 2020 г. на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на 

масиви за ползване на земеделски земи, определени в приложенията по землища.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:10 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“ 


