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П Р О Т О К О Л  

 

№ 2  

 

Днес 30 януари 2020 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе  заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 11 общински съветника от общо 13. 

Отсъстваха г-н Йордан Йорданов и г-н Симеон Кънчев.  

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, г-жа Силвия 

Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – директор на 

дирекция „УТОС“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“, инж. Христо 

Симеонов – главен инженер на общината, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Протокол 

и връзки с обществеността“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Зоя 

Ангелова – кмет на кметство с. Майско, 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-жа Севджан Османова – кметски наместник с.Бойковци, г-жа Сийка 

Николова – кметски наместник с. Марян, г-н Румен Стойков - кметски наместник               

с. Яковци, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали, г-жа Росица Стефанова  

кметски наместник с. Тодювци и граждани.  

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 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за периода 2019-2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития 

в община Елена през 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 

февруари 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно удостояване на Владимир Зарев с литературна награда 

"Почетен знак "Стоян Михайловски". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 11 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за одобряване на Подробен 

устройствен план - План за застрояване на разширение на Гробищен парк гр. Елена, като 

т. 12 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване на разрешение за 

изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с 

проектен № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За винарска изба”, като т. 13 

в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за заплащане на разходите за 

издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община Елена, като т. 14 в проекта за 

дневен ред да бъде включено предложението за предоставяне на стояща дървесина на 

корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична 

помощ на Ана Иванова Стоянова, пострадала от пожар на 01.01.2020 г., всички те 

разгледани в заседанията на Постоянните комисии. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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 одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на 

разширение на Гробищен парк гр. Елена: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

постъпилото предложение като т. 12 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За винарска изба”: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение като т. 13 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община 

Елена: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

постъпилото предложение като т. 14 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, 

пострадала от пожар на 01.01.2020 г.: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

проекта за дневен ред с гласуваните нови точки: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за периода 2019-2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития 

в община Елена през 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 

февруари 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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10. Предложение относно удостояване на Владимир Зарев с литературна награда 

"Почетен знак "Стоян Михайловски". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване на разширение на Гробищен парк гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За винарска изба”. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове 

за недвижими имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета 

на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова 

Стоянова, пострадала от пожар на 01.01.2020 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 информация 

за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г. 

В залата влизат общинските съветници г-н Симеон Кънчев и г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие 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 29.01.2020 г. от 16.00 часа 

предложението за информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото 

тримесечие 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2019 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” 
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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  № 12 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г. 

 

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

местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава промените по бюджета на община Елена и уточнения план на 

приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2019 г., както следва: 

1. По приходната част: 13 699 335 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 13 699 335 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

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 

утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на 

община Елена за 2019 г. 

Залата напуска общинския съветник г-н Симеон Кънчев. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на 

община Елена за 2019 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.01.2020 г. от 16.00 часа 

предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 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. 
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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 утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз на община Елена за 2019 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 отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средствата от 

Европейския съюз на община Елена за 2019 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 4  от Закона за публичните финанси и 

чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз на община Елена за 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 отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г. 

В залата влиза общинския съветник г-н Симеон Кънчев. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

през 2019 г. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.01.2020 г. от 

16.00 часа предложението за отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2019 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 ”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  № 14 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление 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. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл. 66а от Закона за 

общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2019 година съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 
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ПО ЧЕТВЪРТА 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 

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. 

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

приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.01.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2020 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 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 ”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  № 15 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2020 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация , във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2020 г. 
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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 приемане на 

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за периода 2019-2023 

г. 

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

приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за 

периода 2019-2023 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.01.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за периода 2019-2023 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 приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в 

община Елена за периода 2019-2023 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  № 16 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в 

община Елена за периода 2019-2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за 

периода 2019-2023 г.                                                                                               

 

 

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 приемане на 

Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в 

община Елена през 2020 г. 

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

приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2020 г. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията 

на национални и местни празници в община Елена през 2020 г. 

Г-жа Анастасия Тонева-Пеева внесе предложение за включване в Културния календар на 

община Елена за 2020 г. на събитие „Земляческа среща“ на с.Лазарци през м. юни. 

След проведените разисквания г-жа Анета Ламбурова – председател на ПК”ХД”,  подложи 

на гласуване постъпилото предложение за включване в Културния календар на община 

Елена за 2020 г. на събитие „Земляческа среща“ през месец юни, със стойност 500 лв. 

които да се вземат съответно от: Честване на 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за 

свободата и независимостта на България – от 300 лв. средствата да се намалят на 200 лв. 

От Традиционно поклонение в Къпиновския манастир с курбан за здраве на еленчани – от 

800 лв. средствата да се намалят на 700 лв. От Седми празник на меда и пчеларството 

„Медена седянка по еленски“ – от 3 500 лв. средствата да се намалят на 3 300 лв. И от Коледни 

и новогодишни празници – 4 000 лв. средствата да се намалят на 3 900 лв.: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

Г-жа Анета Ламбурова – председател на ПК”ХД”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2020 г. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, 

уважаеми господин кмете. Да допълня към внесеното от мен предложение за включване в 

Културния календар на община Елена за 2020 г. на събитие „Земляческа среща“ в              

с. Лазарци през м. юни, съорганизатор Инициативен комитет с. Лазарци и кметско 

наместничество с. Буйновци. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Бих предложил да се възползваме от 

присъствието на кметския наместник на с. Буйновци г-н Стефан Котуков, да чуем 

мнението му и впечатленията му от проведените до сега две срещи и поема ли ангажимент 

да съдейства за провеждането на тази земляческа среща на с. Лазарци.  

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци: Уважаеми господин председател, 

уважаеми господин кмете, уважаеми общински съветници. Тази ще бъде трета поредна 

година, в която ще се проведе тази среща. Събират се много хора и си го правят като 

родова среща. На времето събора на селото се е провеждал по това време и сега жителите 

искат да го възобновят. От мен каквото зависи, поемам ангажимент да помогна. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение от ПК“Хуманитарни дейности“ за включване в Културния 

календар на община Елена за 2020 г. на събитие „Земляческа среща“ през месец юни, със 

стойност 500 лв., които да се вземат съответно от: Честване на 2 юни – Ден на Христо 

Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – от 300 лв. средствата да 

се намалят на 200 лв. От Традиционно поклонение в Къпиновския манастир с курбан за 

здраве на еленчани – от 800 лв. средствата да се намалят на 700 лв. От Седми празник на 

меда и пчеларството „Медена седянка по еленски“ – от 3 500 лв. средствата да се намалят на 
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3 300 лв. И от Коледни и новогодишни празници – 4 000 лв. средствата да се намалят на 

3 900 лв. и последващото допълнение от г-жа Анастасия Тонева- Пеева за съорганизатор 

да се запише: Инициативен комитет с. Лазарци и кметстко наместничество с. Буйновци: 

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

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

предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2020 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  № 17 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 5 от същият, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2020 г.   

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и 

да прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките 

на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

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 приемане на 

Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2020 г. 

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

приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2020 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2020 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 приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община 

Елена през 2020 г.: 

“ЗА” – 13, “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  № 18 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена 

през 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2020г. 

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и да 

прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките на 

общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

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 приемане 

Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз. 

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

приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма за финансиране 

на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз. 

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 29.01.2020 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз, като след проведените разисквания бяха 

направени следните предложения за допълване на инвестиционната програма за 2020 г.: 

 с.Нешевци 530 м. на 3,50 м. по 21,27 лв., с обща стойност 38 000 лв. 

 Хвърлевци 1 000 м. на 3,50 м. по 21,27 лв., с обща стойност 76 000 лв. 

 ул.“4-та“ с. Майско с обща стойност 50 000 лв. 

 Султани-Багалевци с обща стойност 60 000 лв. 

 Тротоар ул.“Орловска“ с обща стойност 10 000 лв., след проведено гласуване 

на предложенията с 2 гласа „за”, „против”- 3, „въздържали се”- няма. Не 

се приеха. 
г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.01.2019 г. 

 

 13 

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 29.01.2020 г. 

от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като след 

проведените разисквания бяха направени следните предложения за допълване на 

инвестиционната програма за 2020 г.: 

 включване на нов обект в Инвестиционната програма: с.Нешевци 530 м. на  3,50 

м. по договор на Община Елена с Пътни строежи по 21,27 лв., с обща стойност 

38 000 лв. - 1 глас „за”, „против”- 3, „въздържали се”- няма. Не се приема. 

 включване на нов обект в Инвестиционната програма: Хвърлевци 1 000 м. на 

3,50 м. по 21,27 лв., обща стойност 76 000 лв. - 1 глас „за”, „против”- 3, 

„въздържали се”- няма. Не се приема. 
Д-р Стела Горбанова - Василева - председател на ПК”МС”, подложи на гласуване 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.01.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 1, 

„въздържали се”- 1. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. Разискванията 

бяха насочени към разпределената от Комисията назначена със Заповед на кмета на 

общината субсидия на читалищата на територията на община Елена. 

След проведените разисквания г-жа Анета Ламбурова – председател на ПК”ХД”,  

подложи на гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 1, 

„въздържали се”- 1. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

уважаеми господин кмете. Беше докладвано, че в заседанията на Постоянните комисии 

нашите предложения бяха отхвърлени. Аз продължавам да си мисля, че не е редно, щом 

нямаме право да подменяме да влиза въобще в бюджета числеността на читалищата. 

Правя конкретно предложение: в Инвестиционната програма във функция 06 да се запише 

Ремонт ул.“Пета“ – с. Майско на стойност 40 хил. лв., колкото са заложени за ремонт на 

ул.“Недешковци“ гр. Елена. Мисля че хората, които живеят в селото са доста и заслужават 

това. Виждате как всяка изминала година селото се обновява, редно е и трябва 

Общинският съвет и ръководството на общинската администрация да положи грижа за 

това кметство. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Аз съм безкрайно разочарован от поведението на 

колегите общински съветници. Направихме малко и скромни предложения в заседанията 

на Комисиите, но тенденциозно не се приеха. Отхвърлиха предложението за включване на 

Нешевци, което е голям проблем и Хвърлевци. Ние сме в правото си да предлагаме. Би 

следвало колегите от ГЕРБ да бъдат по-солидарни към нашите предложения. Много 

коректно правя тези предложения. Да в Комисиите се взе това решение, но аз съм длъжен 

и тук отново да призова колегите да приемат предложенията направени от нас за Нешевци 

и Хвърлевци. Ще попитате от къде? На Комисиите говорихме. Кънчев каза от къде да 

отпаднат и аз мога да кажа, но навремето предложих пътя Чакали-Палици да отпадне 

заради нещо друго и бях оруган от някои хора. Мисля че могат да се намерят възможности 

и призовавам колегите да приемат тези наши предложения. Иначе какво правим, нашето 

присъствие не си струва. Да опозиция сме. Виждате че винаги сме се отнасяли колегиално 

подкрепяме предложенията, виждате и днес също. Вътрешно убеден съм, че и г-н Млъзев 

приема тези предложения. Нека ги запишем. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги. В двата дена на Комисиите голяма част от времето 

беше отделено на субсидираната щатна численост на Читалищата на територията на 

община Елена. Тъй като след уточнение се разбра, че разпределението се прави от 

Комисия по Закона за народните читалища и ние не можем да правим преразпределение, а 

тази субсидирана численост отговаряща на 0,25 е твърде малка, аз правя конкретно 

предложение. Една сума в размер на 5 хил.лв., взета от резерва на общината, който е 120 

хил.лв. да бъде разпределена, като допълнително субсидиране  по 1 250 лв. на Читалищата 

в с. Яковци, с. Каменари, с. Тодювци и с. Дрента, за да подпомогнем дейността на тези 

Читалища. Разпределението на Комисията по този начин е с цел поощряване на Читалища, 

които развиват дейност. Това е една добра идея, но нека не оставяме другите читалища, 

защото този минимум от 2 600 лв. е недостатъчен за покриване и на основните разходи. По 

отношение на Инвестиционната програма искам да кажа на колегите от БСП, че 

предложенията, които те направиха в Комисиите са на стойност 224 хил. лв., ако те 

смятат, че са малко и при положение, че не казаха от къде да бъдат взети тези пари, аз не 

съм съгласен и мисля, че колегите около мен не се съгласиха заради това. Тук беше 

направено предложение за ремонт на ул.“Пета“ в с. Майско. По моя информация 

първостепенен проблем за жителите на селото е водата. В Инвестиционната програма за 

тази година са заложени 30 хил. лв. за водоснабдяване за с. Майско, които няма да бъдат 

достатъчни, но се надявам в годината от обекти при нужда ще могат да бъдат прехвърляни 

допълнително средства, за да можем да решим проблема на с. Майско първо с водата след 

това да продължим с улиците. Миналата година направихме улици да не се връщаме в 

годините назад колко улици направихме. Съгласен съм ако трябва да се увеличават парите 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.01.2019 г. 

 

 15 

за с. Майско да бъдат за водоснабдяване. Недешковци е преходен остатък от миналата 

година не виждам как ще го махнем. Всички населени места в общината се нуждаят от 

средства за инвестиции, което няма как да стане наведнъж. В това предложение за 

преразпределяне на 596 хил. лв. мога отговорно да заявя, че групата общински съветници 

от ГЕРБ нямат пръст в посочване на обекти, тези предложения са направени на 

общественото обсъждане и други които са вече започнати. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за реплика на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Г-н Гуцов, има много започнати и недовършени 

обекти, не е нужно да ги изреждаме. Едно от тях споменахме вчера на Комисията и то не е 

Султани – Багалевци, а е Мирчевци – Багалевци, 200, 300 м. Има много започнати и 

недовършени. Ние скромно предлагаме само една уличка на с. Майско. 30 хил. лв. за 

водоснабдяване. С тези пари не можем да водоснабдим Майско да не лъжем хората. Това 

са пари за проектиране. Не мисля, че е коректно по този начин да поставяте въпроса. Аз за 

това си позволих, нека целия Общински съвет да гласува. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за реплика на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Много коректно се държим и не сме обиждали 

никого. Никой не Ви е обидил г-н Гуцов и никой не е казал нещо против Вас, ние правим 

предложение. След това в подкрепа на това, което каза г-н Кънчев. Хвърлевци са 

направени 400 м. долу от центъра, като казвате да довършваме, да довършваме. Не 

приемайте тези реплики като обида към Вас. Достатъчно добре се държим към Вас 

коректно, колегиално и възпитано. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Нямах намерение да вземам думата, но                

г-н Топалов ме провокира. Имаше вчера спорове на Комисиите, не омаловажавам 

проблемите на всяко населено място, но чергата е къса и като си завиеш носа си отвиваш 

краката. Дайте да я скъсаме, че да си решим въпроса. Аз си спомням годините                    

г-н Топалов, не искам да се обиждаме, искам само да припомня времето когато ние нашата 

група бяхме опозиция. Тогава Вие с г-н Кънчев, как се държахте? По същия начин. 

Правим предложение, кажете от къде да вземем парите или другия отговор беше догодина. 

И така минаха 4 години. Съжалявам г-н Топалов изборите минаха октомври месец и който 

е спечелил властта сега ще управлява. За това има управляващи и опозиция.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми 

общински съветници. Като вносител смятам за редно да изразя становище по направените 

предложения. Започвам по реда на изказванията. Към предложението на г-н Симеон 

Кънчев вместо ул.“Недешковци“ на стойност 45 хил.лв., средствата да бъдат насочени към 

ремонт на ул.“Пета“ в с. Майско. Да припомня, че през 2019 година ул.“Недешковци“ 

беше заложена в Инвестиционната програма с размер 30 хил.лв. В момента са 45 хил. лв. 

Тогава в Общинският съвет предлагайки извършване на вътрешни компенсирани промени, 

взехме 27 хил. лв. от ул.“Недешковци“ с ангажимент да бъдат върнати в 2020 година, 

защото не можеше да бъде извършен ремонт и все още не може да бъде извършен поради 

това, че не е ремонтиран водостока и не е момента да се асфалтира и след това да влизат 

тежки машини. Като дали от ул.“Недешковци“ или от друго място именно 30 хил. лв. бяха 

допълнително насочени към село Майско. Смятам за коректно парите да се върнат за 

ремонта на ул.“Недешковци“ и не приемам предложението на г-н Симеон Кънчев. В 

допълнение на това, което каза г-н Гуцов за с. Майско. Да приоритет на селото е водата. 

Тези заложени средства са за проектиране може би не всички, част от тях, за устройствени 

процедури и става въпрос за един проект от 2002-2003 година, който ако беше завършен в 

годините, защото говорим за започнати и недовършени обекти сега нямаше да говорим за 

водния проблем на с. Майско. По предложенията направени от г-н Топалов за Нешевци и 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.01.2019 г. 

 

 16 

Хвърлевци. Аз продължавам да твърдя, че подобно предложение дори не трябва да бъде 

подлагано на гласуване след като няма балансираност. Значи тези средства, които се 

предлагат за Нешевци и Хвърлевци или трябва да са за сметка на други обекти от 

Инвестиционната програма, или за сметка на допълнителни средства, които трябва да се 

кажат от къде. Дали за сметка на разпореждане с общинско имущество или намаляване на 

други разходи, говоря за собствени приходи, или на обекти по Инвестиционната програма. 

Конкретно за Хвърлевци направени само 400 м. Обсъждахме го на общественото 

обсъждане през 2019 година и тогава обясних на хората, че при сегашното състояние на 

моста над дерето техника не може да мине. Това е големия проблем. Другия проблем е 

броя на населението. Така че по предложенията на г-н Топалов, при условие, че няма 

яснота от къде ще се вземат средствата, аз отказвам да ги намеря, да намаля от други 

обекти, защото съм поел ангажимент пред хората на общественото обсъждане По 

отношение на това, което г-н Гуцов предложи за четирите читалища, ще си позволя един 

коментар. Както другите читалища на 0,25 щатни бройки могат да се справят, така и тези 

четири читалища могат да си оптимизират разходите, ако говорим само за необходимите 

разходи за административно обслужване. Факт е, че читалища с 0,25 щатни бройки почти 

не развиват дейност. Трябва да си припомня дали някои от тях са участвали на ежегодния 

преглед на читалищата, който се провежда в община Елена. Конкретно читалището в       с. 

Дрента не е участвало през последните години на Събора на читалищата, нямат нито 

певческа, нито танцова или друга група. Твърдят, че развиват други дейности и изяви, 

хубаво, но за това те получават съответно и приходи. Имам конкретно допълнение към 

предложението на г-н Гуцов, което подкрепям на тези четири читалища да се разпредели 

сумата от 5 хил. лв., но да се запише, че средствата се предоставят целево за участие в 

Събора на народните читалищата в община Елена и се предоставят, еднократно след 

неговото провеждане и участие. Правя предложение. И нещо което искам да знаете, като 

общински съветници, защото може председателите на читалищата да Ви потърсят. С 

последните промени в Закона за народните читалища е въведено изискване за вписване на 

Народните читалища в регистър към Министерство на културата. Да не говорим за 

другото изискване, за пререгистрация на Народните читалища по реда на юридическите 

лица с нестопанска цел. В тази връзка искам да знаете, че читалищата в с. Средни колиби, 

с. Яковци и читалището в Разпоповци не са се пререгистрирали по реда на юридическите 

лица с нестопанска цел и съответно ще получат субсидиите си след като направят тези 

регистрации. До тогава средствата им ще бъдат стопирани. Читалището в с. Дрента 

нямаме информация да е вписано в Министерството на културата и субсидията им ще 

бъде предоставена след изпълнение на законовите изисквания. Очаквам реплики. 

Благодаря. 

Председателят на Общинският съвет даде думата з на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Няма как г-н Млъзев. Това е решение на 

Административен съд по отношение на читалищата, давам Ви го да го погледнете по-

късно, да знаете че сме подготвени. За Хвърлевци, какво валяка ли не може да мине? Ще 

направите претоварване, навремето така го правихме.Има някакви форми и възможности. 

Държа да направите компромис. Читалищата, считам, че са добре финансирани. Темата 

стана много сериозна с допълнително увеличение с 5 хил. лв. Добре, дайте щом трябва да 

даваме, ние ще гласуваме. По отношение на бюджета. Едно е обществено обсъждане по 

Закона за публичните финанси, друго е Общинския съвет да взема решение за приемане на 

бюджета. Огромна разлика има, моля Ви се. Мисля че репликирам коректно, все пак 

хората да знаят за какво става въпрос. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Само ще поясня. Аз не поставям под съмнение 

изключителната компетентност на Общинския съвет, като орган на местно 

самоуправление да решава въпроси свързани с бюджета. Но разпределението на държавна 

делегирана дейност, в частност субсидията за читалищата няма възможност. В 

Инвестиционната програма абсолютно Общинския съвет си е в правото да решава по 

какъв начин тя ще изглежда. Аз казах, че като вносител се съобразявам с направените 

предложения постъпили на общественото обсъждане. Ваше право и воля е дали ще се 

съобразите с тях, но аз като вносител се съобразявам. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение в Инвестиционната програма във функция 06 да се запише 

Ремонт ул.“Пета“ – с. Майско на стойност 45 хил. лв., за сметка на заложените за ремонт 

на ул.“Недешковци“ гр. Елена: 

“ЗА” – 5 , “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.  

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

постъпилото предложение за включване на нов обект в Инвестиционната програма: 

ремонт на улица в с. Нешевци  с обща стойност 38 000 лв., които да бъдат взети от 

резерва: 

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.  

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

постъпилото предложение за включване на нов обект в Инвестиционната програма: 

ремонт на улица в с. Хвърлевци с обща стойност 76 000 лв., които да бъдат взети от 

резерва.: 

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.  

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

постъпилото предложение сума в размер на 5 хил.лв. да бъде разпределена, като 

допълнително финансиране по 1 250 лв. на Читалищата в с. Яковци, с. Каменари,                

с. Тодювци и с. Дрента, за подпомагане на тяхната дейност, като сумата се вземе от 

резерва на общината: 

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

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

постъпилото предложение сумата в размер на 5 хил.лв. разпределена, като допълнително 

субсидиране  по 1 250 лв. на Читалищата в с. Яковци, с. Каменари, с. Тодювци и с. Дрента, 

да се предоставят целево за участие в Събора на народните читалищата в община Елена и 

се предоставят, еднократно след неговото провеждане и участие. 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

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

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

поименно гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз: 

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” 
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8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2020 - 2022 г. 

 

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона 

за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 година, ПМС № 381 / 30.12.2019 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Раздел VI от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

1. Приема бюджета на община Елена за 2020 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 13 827 731 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 

7 152 967 лв., както следва: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в 

размер на 6 107 922 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на  106 650 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 1 150 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СУ „Иван 

Н. Момчилов” - гр. Елена – 1 150 лв.;  

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от Европейския съюз (по бюджетите на функция 

„Образование“)  - (-) 64 022 лв.  
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1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на  1 001 267 лв., 

съгласно Приложение №1-1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 674 764 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 634 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 274 324 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 415 400 лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 

лв.; 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

в размер на 522 700 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 

в размер на 1 327 950 лв.; 

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 2 000 

лв.; 

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в 

размер на  (-) 20 000 лв.; 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  (-) 50 000 лв.; 

1.1.2.8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от Европейския съюз (по бюджета на община Елена) в 

размер на (-) 118 724 лв.; 

1.1.2.9. Друго финансиране: 63 120 лв. по Закона за управление на 

отпадъците; 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2019 г.  по банкови сметки в т.ч. 

депозити в размер на 2 571 233 лв., съгласно Приложение № 1-1; 

1.1.2.11. Наличност по депозити в края на периода (-) 420 539 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 13 827 731 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2, 2-3; 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 7 152 967 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 586 270 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 6 088 494 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 711 000 лв., от който за 

трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в други 

целеви трансфери за неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

на улична мрежа 596 000лв.; 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.01.2019 г. 

 

 20 

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА (поименен списък 

по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 5 257 942 

лв., съгласно Приложение №3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2020 г. в размер на 838 600 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни 

дейности 106 650 лв.; за същата цел в местни дейности 731 950  лв. 

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени 

приходи в размер на 8 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните 

бюджети. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства  в размер на 63 

120 лв. 

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен 

остатък  от 2019 г. в размер на 1 310 630 лв., в т.ч. от целева субсидия за 

капиталови разходи 459 812 лв., от преходни остатъци от функции в държавно 

делегирани дейности – 67 250 лв., от целеви трансфери – 729 968 лв., от 

собствени средства  – 26 500лв., от приходи от приватизация – 27 100лв.; 

2.5. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със 

средства от Европейския съюз в размер на 3 037 592 лв. 

3. Одобрява Поименен списък на обектите за извършване на неотложен текущ 

ремонт, съгласно Приложение № 3-1. 

3.1. Дава съгласие да бъде внесено мотивирано предложение до министъра на 

финансите по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

на улична мрежа в размер на 596 000 лв. за обектите, определени в 

Приложение № 3-1 от настоящото решение, представляващи 42 на сто от 

предоставената субсидия за капиталови разходи за 2020 г. 

3.2. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано предложение 

до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за 

капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в 

съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 87 от 

ЗДБРБ. 

3.3. В случай на положително становище от страна на министъра на 

финансите, възлага на кмета на общината да организира разходването и 

отчитането на средствата, в съответствие с приложимото законодателство. 

4. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2020 г., без звената от системата на 

образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и 

разпределението на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно Приложение № 

4. 
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4.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска 

администрация” на 74 щ.бр., от които 46 щ.бр. в държавно делегираната 

дейност „Общинска администрация” и 28 щ.бр. в дофинансирането на същата 

с местни приходи. 

4.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) се определя 

от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

4.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към функциите, 

както следва: 

4.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по 

образованието” - 2 щ.бр.; 

 4.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”, 

дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на 

пенсионера” - 1 щ.бр.; 

4.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 

„Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Ремонт и поддържане на улична 

мрежа” - 2 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” - 6 щ.бр.; дейност 

„Озеленяване” -  0.5 щ.бр. 

4.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база за 

спорт за всички” – 2.5 щ.бр.; дейност „Обредни домове и зали” - 0,5 

щ.бр.; дейност „Градски библиотеки” - 4 щ.бр.;  дейност „Други 

дейности по културата” – 5.5 щ.бр.; дейност „Музеи с регионален 

характер“ – 1 бр.;  

4.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други 

дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 щ.бр.; 

дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност „Общински 

пазари и тържища” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности по икономиката” 

- 1 щ.бр. 

5. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва: 

5.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 10 756 лв.; 

5.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 14 000 лв., в 

т.ч. 2 000 лв. за подпомагане разходите за погребения.  

Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в 

неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над 

тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. 
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Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените 

разходи, но не повече от 140 лв. 

5.3. Определя конкретни размери  на СУБСИДИИ, както следва: 

5.3.1. За читалища от средствата за държавно делегирана дейност в 

размер на 177 480 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени съгласно 

решението на комисията по чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища 

(ЗНЧ)  както следва: 

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 7.5  78 300 

2. НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво 1.0 10 440 

3. НЧ „Искра-1900” – с. Константин 1.0 10 440 

4. НЧ „Наука-1899” – с. Костел 0.5 5 220 

5. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 0.25 2 610 

6. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 0.25 2 610 

7. НЧ „Просвета-1897” – с. Палици 0.75 7 830 

8. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.5 5 220 

9. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци 0.5 5 220 

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 0.25 2 610 

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът 0.5 5 220 

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци 0.25 2 610 

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена 1.0 10 440 

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали 0.5 5 220 

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.5 5 220 

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци 0.25 2 610 

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби 0.25 2 610 

18 НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 0.25 2 610 

19 НЧ „ Съгласие - 2014”  - с. Блъсковци 1.0 10 440 

 ОБЩО: 17.0 177 480 

5.3.2. Допълнително финансиране със средства от местни приходи в размер на 

5 000 лв., разпределени както следва: 
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№ 

по 

ред 

Читалище Субсидия, лв. 

1. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 1 250 

2. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 1 250 

3. НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 1 250 

4. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 1 250 

 ОБЩО: 5 000 

Средствата се предоставят целево, за участие в Събора на народните 

читалища в община Елена и се предоставят еднократно след неговото 

провеждане и участието им. 

5.3.3. За спортни и футболни клубове – общо 68 000 лв., предназначени за 

подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани 

като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 127 и чл. 133 от 

Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС). Упълномощава кмета на 

общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и 

сключи съответните договори.  

5.3.3.1. За спортните клубове към детски специализирани спортни   

школи – 18 000 лв.;. разпределени както следва: 

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 6 000 лв.;  

- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 8 000 лв.; 

- за лекоатлетичен клуб „ Елена спорт“: 2 000лв.; 

- за спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“: 2 000лв.; 

5.3.3.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически 

школи - 7 000 лв., разпределени  както следва:   

- за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;  

- за клуб по спортно катерене: 2 000 лв.;  

- за клуб по туризъм: 1 200 лв.; 

- за клуб по вело-туризъм: 700 лв.; 

- за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв. 

При пререгистрация на някоя от специализираните спортно-

туристически школи като спортен клуб, неизразходваните до датата на 

регистрацията средства по тази точка се прехвърлят от съответната 

школа в полза на новорегистрирания клуб. Промяната се отразява 

служебно по бюджета на общината. 

5.3.3.3. Субсидия предназначена за стопанисване на туристическа база, 

предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени 

райони, в размер на 20 000 лв., от които за текущ и / или основен ремонт 

на туристическата база – не по-малко от 12 040 лв. Последните се 
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отпускат след представяне на план-сметка, включваща видовете 

дейности и необходимото финансиране за тях, която се одобрява от 

Общински съвет Елена. 

5.3.3.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки   

формации към тях – 23 000 лв.  

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 18 000 лв. 

- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 5 000 лв. 

Субсидиите по т.т. 5.3.3.1., 5.3.3.2., 5.3.3.3. и 5.3.3.4. се предоставят на 

съответните организации след представянето на пълен финансов отчет 

и отчет за дейността през предходната година. 

5.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

- за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане 

издаването на вестник „Еленска Трибуна“: 10 000 лв. 

5.5. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните 

събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена 

през 2020 г. в размер на 62 000 лв. 

5.6. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортно-

туристическите събития в Община Елена през 2020 г. в размер на 18 000 лв. 

6. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

6.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни  заплати на 

заетите по трудови правоотношения. 

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не 

повече от 6 000 лв. 

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 

Елена в размер на не повече от 3 000 лв. 

6.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв. 

6.5. За частично заплащане (поевтиняване с 5.00 лв.) на дневната такса на 

потребители с адресна регистрация в община Елена за не повече от 15 

потребители, настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 27 375 лв. 

7. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 5. 

7.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 

по т. 7.1., имащи право на транспортни разходи.  
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8.  ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  3 993 002  лв., в т. проекти по ПРСР 1 970 133 лв.; 

проекти по оперативните програми 741 888 лв., проекти, финансирани с други 

европейски средства  1 280 981 лв., съгласно  Приложение № 6.  

9. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности 

с показатели за 2020 г.  и прогнозни показатели за периода  2021 г. и  2022 г., 

приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.  

10. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община 

Елена, съгласно Приложение № 7. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на не 

повече от 381 675 лв. 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в 

размер на не повече от 153 864 лв. 

11.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края 

на 2020 г. в размер на не повече от 719 109 лв. 

11.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава 

кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в 

съответствие със Закона за общинския дълг. 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на 

общината в размер на 9 665 450  лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, 

които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 6 621 761 лв.,  като 

наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 

надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2019 г., които 

ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, както следва: 

14.1. в отчетна група „БЮДЖЕТ“ в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 

8;  

14.2. в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ в размер на 

102 746 лв., съгласно Приложение № 8; 

15. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни години, 

които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 67 660 лв. 
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16. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 

на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения  в 

съответната делегирана дейност. 

16.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / 

или неотложни разходи. 

17. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

17.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение  на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки  

за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

17.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да ограничава 

или спира финансиране на  второстепенните разпоредители с бюджетни 

средства, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и 

финансова дисциплина по разписаните права и отговорности; 

18. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2020 година. 
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18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

19. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други 

фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и 

от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

20. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2020 г. 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и 

гарантиране спазването на бюджетната дисциплина. 

21. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Правя процедурно предложение за 15 

мин.почивка. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде 15 минути 

почивка. 

След почивката в залата присъстват 12 общински съветника. 

Отсъства общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

 

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 съгласуване 

на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" 

ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 февруари 2020 г. 

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

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 февруари 2020 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 29.01.2020 г. 

от 16.00 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 
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февруари 2020 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 съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 

февруари 2020 г.: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

13 февруари 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по повод 

покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу 

за краткост „Асоциацията“), насрочено за 13 февруари 2020 г., а при липса на кворум - за 

25 февруари 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на инж. 

ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  

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

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от него, 

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново за 2019 г. 

3.2. По т. 2: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново за 2019 г.; 
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3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2020 

г.; 

3.4. По т. 4: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването 

му. 

 

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 удостояване 

на Владимир Зарев с литературна награда "Почетен знак "Стоян Михайловски". 

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

удостояване на Владимир Зарев с литературна награда "Почетен знак "Стоян 

Михайловски". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за удостояване на Владимир Зарев с литературна награда 

"Почетен знак "Стоян Михайловски", 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 удостояване на Владимир Зарев с литературна награда "Почетен знак 

"Стоян Михайловски": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Удостояване на Владимир Зарев с литературна награда  „Почетен знак 

„Стоян Михайловски” 

 

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. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ВЛАДИМИР ЗАРЕВ С ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА „ПОЧЕТЕН 

ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”. 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.01.2019 г. 

 

 30 

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 одобряване 

на Подробен устройствен план - План за застрояване на разширение на Гробищен парк гр. 

Елена. 

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

одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на разширение на 

Гробищен парк гр. Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Преди да запозная присъстващите със становището 

на Постоянната комисия искам да споделя нещо. Сега виждам, че ще гласуваме 

одобряване на подробен устройствен план. На заседанието на Комисията не съм го видял 

тъй като предложението беше предоставено в последния момент и нямахме никакъв 

визуален материал. На комисията гласувах „за“, но днес без да видя скици ще се въздържа. 

Занапред в заседанията на Постоянната комисия по Устройство на територията няма да 

разглеждаме предложения без да имаме нагледен материал. В случая съм подведен. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Пояснявам, преди съвместното заседание 

разпоредих на арх. Попов да внесе графичен материал. 

Арх. Красимир Попов внесе графичен материал към предложението за одобряване 

на Подробен устройствен план - План за застрояване на разширение на Гробищен парк      

гр. Елена. Общинските съветници го разгледаха и се запознаха. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК“Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

16.30 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване на разширение на Гробищен парк гр. Елена, като след проведените 

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

се”- няма. 

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 одобряване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване на разширение на Гробищен парк гр. 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” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

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” – 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  № 22 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на 

разширение на Гробищен парк гр. Елена 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17а, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 129, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за 

разширение на Гробищен парк гр. Елена, в обхвата на следните имоти:  

1.1. Имот с идентификатор 27190.108.82, с НТП „Нива“, частна общинска 

собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

(бивш имот № 108082, образуван от имот № 108050 по КВС). Имотът е актуван 

като частна общинска собственост с АОС № 1163 / 24.02.2016 г., вписан под № 

148, т. І, вх. рег. № 247 / 26.07.2016 г. на Службата по вписванията при Районен 

съд - гр. Елена; 

1.2. Имот с идентификатор 27190.108.102, с НТП „Изоставена орна земя“, 

частна общинска собственост по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена (част от имот № 108038 и част от имот № 108037, с НТП 

„Изоставена нива“ по КВС). Имотът е актуван като частна общинска 

собственост с АОС № 1412 / 19.12.2018 г., вписан под № 58, т. VІІ, вх. рег. № 

1867 / 20.12.2018 г. на на Службата по вписванията при Районен съд - гр. 

Елена;  

1.3. Имот с идентификатор 27190.108.39, с НТП „Изоставена орна земя“, частна 

собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

(имот № 108039 по КВС); 

1.4. Имот с идентификатор 27190.108.40, с НТП „Изоставена орна земя“, частна 

собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

(имот № 104040 по КВС); 

1.5. Имот с идентификатор 27190.108.42, с НТП „Изоставена орна земя“, частна 

собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

(имот № 108042 по КВС). 

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и правни 

действия във връзка с придобиването на имотите по т.т. 1.3., 1.4. и 1.5., включени в 

обхвата на ПУП – ПЗ, и обезщетяването на собствениците им, при спазване на 

разпоредбите на действащата нормативна уредба. 
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На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред Административен съд 

гр. В. Търново. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За винарска изба”. 

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

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия 

на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

винарска изба”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК“Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.01.2020 г. от 

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

устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За винарска изба”, 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За винарска изба”: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 / 30.01.2020 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За винарска изба” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За винарска 

изба”, с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване на 

имот № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

за определяне на ново конкретно предназначение - „За винарска изба” с показатели 

на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 заплащане 

на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община Елена. 

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

заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, 

собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета 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 29.01.2020 г. от 16.00 часа 

предложението за заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета 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 12 общински съветника. 

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

предложението за заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община 

Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на 

община Елена 

 

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. 54, ал. 3 от същия и чл. 147, ал. 2 от Търговския 

закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за заплащане на дължимите нотариални и съдебни разноски по 

снабдяването с нотариален акт за недвижими имоти, собственост на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД, в размер на 3 733.63 лв., в т.ч. 3 311.28 лв. нотариални 

такси с включен ДДС и 422.35 лв. държавни такси за вписване, за сметка на 

бюджета на община Елена за 2020 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички необходими 

фактически и правни дейности, свързани със заплащането на разходите по т. 1 

от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски 

територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, пострадала от пожар 

на 01.01.2020 г. 

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

предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски 

територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, пострадала от пожар 

на 01.01.2020 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 29.01.2020 г. от 16.00 часа 

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, 

пострадала от пожар на 01.01.2020 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 предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, 

пострадала от пожар на 01.01.2020 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 / 30.01.2020 г. 

 

Относно: Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова 

Стоянова, пострадала от пожар на 01.01.2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, от Закона за горите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на Ана Иванова Стоянова, с ЕГН **********, с постоянен адрес в 

община Елена, с. Търкашени № 6, стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии, както следва:  едра строителна 

дървесина - 10 куб. м. и средна строителна дървесина - 10  куб. м., като я 

освобождава от заплащане на всички видове такси и цени на услуги, свързани с 

процеса на добиване на дървесината и транспортирането ѝ до съответното 

местоназначение.   

2. Отпуска на Ана Иванова Стоянова, с ЕГН **********, с постоянен адрес в 

община Елена, с. Търкашени № 6, финансова помощ в размер на 1 000 лв. за 

възстановяване на щетите от пожара, възникнал през нощта на 01.01.2020 г., при 

който е изгоряла до основи собствената ѝ жилищна сграда, заедно с намиращото 

се в нея имущество. 

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

т. 1 и т. 2 от настоящото решение. Паричната помощ по т. 2 да се изплати след 

представяне на разходоoправдателни документи за закупени строителни 

материали. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 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“ 


