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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  

 

Днес 16 януари 2020 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена 

се проведе  извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 13. 

Отсъства г-н Сашо Топалов.  

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

Елена, заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на община Елена г-жа Десислава 

Шопова, заместник-кмета по „Икономически дейности“ на община Елена г-н Йордан 

Димитров, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена. 

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

Комитов – кмет на кметство с. Константин, г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство              

с. Майско, г-н Стефан Иванов - кметски наместник с. Палици, г-н Йордан Йорданов – 

кметски наместник с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци,  

г-жа Стела Михайлова – кметски наместник с. Каменари, г-жа Евгения Кандева - кметски 

наместник с. Мийковци, г-н Стоян Вараджаков - кметски наместник на с. Руховци,            

г-жа Катя Цвяткова – кметски наместник с. Блъсковци, г-жа Севджан Османова – кметски 

наместник с.Бойковци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Снежана 

Стоянова – кметски наместник с. Средни колиби, г-н Румен Стойков - кметски наместник 

с. Яковци, г-жа Стефка Христова – кметски наместник с. Гърдевци, г-жа Донка Златева – 

кметски наместник с. Костел,  

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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2019 г. - 04.11.2019 г. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение 

на кмета на община Елена. 

Вн.:Председател ОбС                                                                                                                
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5. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2019 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

7. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2019 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за второто полугодие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за потвърждение за съответствие 

на проектно предложение за създаване на Регионален иновационен център в гр. Елена с 

целите и приоритетите на Общински план за развитие (2014 - 2020), и като т. 11 в проекта 

за дневен ред да бъде включено предложението за даване съгласие за обезпечаване на 

задължения на „Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез 

вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на дружеството. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение като т. 10 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на 

Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за 

развитие (2014 - 2020): 

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

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

постъпилото предложение като т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху 

недвижими имоти, собственост на дружеството: 

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

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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2019 г. - 04.11.2019 г. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.01.2019 г. 

 

 3 

 

3. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение 

на кмета на община Елена. 

Вн.:Председател ОбС                                                                                                                

5. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2019 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

7. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2019 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на 

кмета на община Елена за второто полугодие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно потвърждение за съответствие на проектно предложение 

за създаване на Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на 

Общински план за развитие (2014 - 2020). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху 

недвижими имоти, собственост на дружеството. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2019 г. - 04.11.2019 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.01.2020 г. 

от 16.45 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2019 г. - 04.11.2019 г., като след проведените 

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

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

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2019 г. - 04.11.2019 г.: 

“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  № 1 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2019 г. – 04.11.2019 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2019 г. – 04.11.2019 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ПО ВТОРА 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 Отчет за 

изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. 

В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация 

за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.01.2020 г. 

от 16.45 часа предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г., като след 

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

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода от 01.07.2019 г.  до 04.11.2019 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.07.2019 - 04.11.2019 г. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА 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 приемане на 

отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните за 2019 година. 

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

приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – член на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 

година, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, 

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 2 от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Елена за 2019 

година. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета 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 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа 

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 93 / 26.11.2019 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена, считано от 01.01.2020 г. в размер на 2 262 лв. 

 

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 определяне 

размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена. 

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

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 

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 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 93 / 26.11.2019 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на 

кметствата в община Елена, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

1. На кмета на кметство Константин – 1 036 лв. 

2. На кмета на кметство Майско – 1 036 лв. 

3. На кмета на кметство Беброво – 948 лв. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община 

Елена за постигнати резултати за 2019 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2019 година, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2019 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2019 година 
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На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, т. 2 от Вътрешните правила за 

работната заплата в общинска администрация, без бюджетните структури в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2019 година в размер на 1 859 лв. 

 

ПО СЕДМА 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 изплащане 

на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати 

резултати през 2019 година. 

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

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 

постигнати резултати през 2019 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2019 година, като след проведените 

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

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2019 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2019 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, т. 1 от Вътрешните правила за 

работната заплата в общинска администрация, без бюджетните структури в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2019 година, както следва: 
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1. На кмета на кметство Майско –  889 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 882 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 780 лв. 

 

 

ПО ОСМА 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 изплащане 

на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в 

специализирани органи на общинския съвет. 

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

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на общинския съвет. 

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 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет, като след 

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

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в Община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет 

 

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. 34, ал.ал. 2 и 8 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2019 година в 

размер на 100 лв. 

2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения 

на общинските съветници за месец януари 2020 г. 
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ПО ДЕВЕТА 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 одобряване 

на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие 

на 2019 г. 

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

одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто 

полугодие на 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 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за второто полугодие на 2019 г., като след проведените разисквания 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за второто полугодие на 2019 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община 

Елена за второто полугодие на 2019 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 

второто полугодие на 2019 г. в размер на 272.00 лв., както следва: 

- за нощувки      112.00 лв.; 

- за дневни разходи     160.00 лв. 

 

ПО ДЕСЕТА 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 

потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на Регионален 

иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за развитие 

(2014 - 2020). 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на Регионален 

иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за развитие 

(2014 - 2020). 

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 15.01.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на 

Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за 

развитие (2014 - 2020), като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на 

Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за 

развитие (2014 - 2020): 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 16.01.2020 г. 

 

Относно: Потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на 

Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински 

план за развитие (2014 - 2020) 

 

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

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Потвърждава, че проектното предложение за създаване на високотехнологичен 

парк за иновации в областта на „новите храни“ в гр. Елена, разработвано от 

„Регионален иновационен център Елена“ ООД, съответства на Специфична цел 1.1. 

„Специфична цел 1.1 Създаване на среда за подкрепа и насърчаване на малкия и 

среден бизнес на територията на община Елена“ към Приоритет 1. „Жизнеспособна 

местна икономика, осигуряваща устойчив растеж“ от Общинския план за развитие 

на община Елена (2014 - 2020). 

2. Потвърждава, че при одобряване на проектното предложение, Община Елена ще се 

ангажира с подкрепа за неговата реализация, като конкретните форми на подкрепа и 

партньорство ще бъдат предмет на допълнителни уточнения между общината и 

бенефициента. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 обезпечаване на задължения на „Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП 

Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на 

дружеството. 

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

даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД 

на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост 

на дружеството. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Аз не мога да не взема отношение. Вижте, 

коментирахме предложението на заседанието на Постоянната комисия по „Бюджет и 

финанси“. Ние ще подкрепим направеното предложение, но искам да споделя с Вас, знаете 

че имам специално отношение към така наречения ДАП или Елена автотранспорт. С това 

решение на практика се изчерпват всички възможности за бъдещи решения за неговото 

оцеляване. Не мога да не го споделя. Тук сме се събрали обществено отговорни хора и 

трябва да си споделяме тези неща. 164 хил. лв. са много голямо задължение. Много голямо 

задължение. Поне това е моята преценка, а и на други специалисти. По този начин на 

обезпечение ще задържим топката, както се казва за известно време. Това ще бъде 

поредната жертва на търговско дружество в община Елена. Да, транспортната конюнктура 

е много сложна в България. Виждате стачки на превозвачи и сериозни проблеми в 

национален мащаб. Но аз имам усещането, че скоро няма да видим автобус на Мийковци, 

примерно. На времето основните проблеми бяха колко пъти ще мине автобус и спазване 

на разписанието. Аз не упреквам никого, но ситуацията е такава, че за съжаление това е 

поредното общинско дружество, което си заминава. Аз ще подкрепя, дано се предприемат 

някакви мерки, защото човек трябва да бъде оптимист. Да ние ще гласуваме за тази 

административна сграда за друга сграда и така и още веднъж и още веднъж. Тази 

декапитализация на общинската собственост в лицето на общинското дружество не може 

да бъде безкрайна, в един момент се изчерпва. Не е критика към администрацията към 

Общинския съвет, но това е действителността и ние трябва да си я кажем. И аз не зная 

какви мерки трябва да се предприемат, защото виждате тези бивши ДАП са в ръцете на 

частни превозвачи, но тук такива фирми са малко. Иначе нерегламентирани превози много 

и от Майско, и от Константин, всички ги виждаме, но обществен пътнически превоз 

трудно бихме защитили в днешно време и за в бъдеще. Ще гласувам „за“, защото така се 

разбрахме. Винаги сме изразявали коректност към проблемите. Няма да бъдем обратен 

коректив на това предложение, но все пак трябва да си казваме нещата, защото както каза 

г-н Млъзев да не се наложи да вземаме подобен вид решение след два три месеца. Ние ще 

подкрепим предложението. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз благодаря на г-н Топалов за подкрепата на 

предложението и за изразеното отношение. Ситуацията е такава не само в община Елена. 

В подобна ситуация са редица общини в Родопите, предбалкана и в далеч по-големи 

населени места от нашите Мийковци, Костел, Бойковци, Дрента, говоря за крайните 

точки. Ние не можем да си позволим да оставим хората по тези места без обществен 

транспорт. Трябва да осигурим на хората, който не разполагат с личен транспорт да имат 

поне веднъж или два пъти връзка с общинския център и по нататък. В същото време не 

можем да си позволим дружеството да потъва, защото натоварвайки го с тези социални 

функции при ограничените възможности за субсидии, които има, субсидията, която 

получава от държавата е недостатъчна. От страна на общината биха могли да се 
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предоставят при определени условия, но има редица трудности чисто законодателни и 

обективни. Така че търсим решение в близките месеци и със сигурност в следващите 

години ще се наложи община Елена да финансира по някакъв начин чрез бюджета си 

осигуряването на тази социална транспортна услуга. По какъв начин това ще стане е 

въпрос на разчети, но благодаря за отношението и подкрепата на предстоящото 

предложение, защото в момента за да спасим обществения лиценз за да не останат хората 

без транспортна услуга трябва да предприемем тези мерки. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху 

недвижими имоти, собственост на дружеството: 

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 ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 / 16.01.2020 г. 

Относно: Даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена автотранспорт“ 

ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижими 

имоти, собственост на дружеството 

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. 147, ал. ал. 1 и 2, и чл. 137, ал. 1, т. 7 от 

Търговския закон, и чл. 16, ал. 1, т. 8 от Наредбата за упражняване правата на собственик 

на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и 

общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за обезпечаване на задължения, в т.ч. и нововъзникнали такива, на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново в размер на  92 554 
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лв. чрез вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на дружеството, 

представляващи обособени самостоятелни обекти, а именно: 

1. Двуетажна масивна сграда с административен адрес гр. Елена, ул.“Трети март“ № 

9, представляваща автомобилна база (администрация) със застроена площ     279 

кв.м., с идентификатор 27190.501.1575.4, с балансова стойност към момента на 

вземане на настоящото решение 81 801 лв.; 

2. Две едноетажни сгради, представляващи диспечерна с уширение, с 

административен адрес гр. Елена, ул. „Трети март“ № 9, с обща застроена площ 101 

кв.м., с идентификатори 27190.501.1575.8 и 27150.501.1575.9, с обща балансова 

стойност към момента на вземане на решение 10 753 лв. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч. 

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

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

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС“ 


