ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 27 февруари 2020 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха всички 13 общински съветника.
От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община
Елена, г-жа Десислава Шопова - заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на община
Елена, г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община
Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, г-жа Силвия Мирянова –
директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“,
г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината, г-н Светослав Петров – ст.експерт
„Културно наследство“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: 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-н Стефан Иванов
кметски наместник с. Палици, г-жа Донка Златева – кметски наместник с. Костел.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на програма за управление на община Елена за
мандат 2019 - 2023 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно предложение за изменение в Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на съвместна стратегия за опазване и
популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в
общините Елена, България и Меджидия, Румъния.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемана на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2020 г. в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово
управление и контрол за 2019 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско
участие в капитала.
Вн.:Председател ОбС
8. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за
предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
общинско дружество ”Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от
недвижим имот - частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на
парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно промяна на административния адрес на Център за
подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на
Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно Даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
Вн.:Кмета на общината
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 14 в
проекта за дневен ред да бъде включено предложението за приемане на Доклад, съдържащ
констатации относно дейността и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр.
Елена през периода, в който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и
възлагане на съответни действия за търсене на отговорност от същия, раздадена 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 13 общински съветника.
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 приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и
отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител
на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за
търсене на отговорност от същия:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред с гласуваната нова точка:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на програма за управление на община Елена за
мандат 2019 - 2023 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно предложение за изменение в Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на съвместна стратегия за опазване и
популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в
общините Елена, България и Меджидия, Румъния.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово
управление и контрол за 2019 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско
участие в капитала.
Вн.:Председател ОбС
8. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за
предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
общинско дружество ”Буковец” ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от
недвижим имот - частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на
парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно промяна на административния адрес на Център за
подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на
Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
Вн.:Кмета на общината
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14. Предложение относно приемане на Доклад, съдържащ констатации относно
дейността и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в
който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни
действия за търсене на отговорност от същия.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общинският съвет даде думата за процедура на:
Симеон Кънчев – общински съветник: След като има проблем с радиопредаването,
предлагам да не се четат материалите, те са ни раздадени. Кмета да ни запознава в резюме,
а ако присъстващите кметски наместници проявят интерес към някое предложение да им
бъде разяснено след заседанието.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото процедурно предложението да не се четат материалите, а да се представят в
съкратено изложение:
ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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 приемане на
програма за управление на община Елена за мандат 2019 - 2023 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на програма за управление на община Елена за мандат 2019 - 2023 г.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г.
от 16.00 часа предложението за приемане на програма за управление на община Елена за
мандат 2019 - 2023 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против” - 2, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: С голямо извинение и с цялото си уважение към Вас
г-н Млъзев, но ние ще гласуваме против внесената програма, както казах и на заседанието
на постоянната комисия по обективни причини, наречени политическа логика.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Ще споделя няколко неща. В програмата на стр. 1
ниско долу пише чиста природа. Но за съжаление нашата природа не е чиста и трябва да
вземем отношение по това. Всички знаем как се пътува в боаза. Затворени, всички отвори
през които може да влезе въздух, тъй като от реката се носи страшна миризма. След това
Централно географско разположение в рамките на страната и относително добра
транспортна достъпност. Аз предлагам да напишем лоша транспортна достъпност.
Достъпа до града по всички републикански пътища с изключение на Сливен-Елена и
донякъде Твърдица-Елена, макар че и той ме съмнява, че скоро няма до го има, но пътя до
Велико Търново е в окаяно състояние. По-надолу в подсилващо развитие, силни страни да
се използват за привличане на външни инвестиции. Такава стратегия се основава на
приоритетно развитие на туризма и развитие на жизнеспособна икономика, основана на
биологично земеделие и развитие на преработваща промишленост, мисля, че трябва да
добавим и животновъдство и по конкретно свиневъдство, защото ние искаме да правим
еленски бут, но ако нямаме местни продукти, от румънски бутове не бива да правим. И ще
си позволя да кажа още няколко неща. В специфични цели 4.2 подобряване на облика на
населените места, да приветствам го, разработване, обсъждане и приемане на Наредба за
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организацията на дейността и паркирането на територията на община Елена и веднага Ви
казвам какво си мисля, да се събори сградата на бившето ХЕИ и да се отреди един терен за
паркиране. Лятното кино също може да се обсъди за какво ще се използва, защото 15 мин.
обикаляме за да дойдем на заседание. Да може и ние да походим, но всички ние ползваме
коли. Радвам се че се увеличава посещаемостта в града, но не им ли осигурим паркоместа
ние ще ги изгоним. И в тази посока дайте да направим в централна градска част една
обществена тоалетна. Тези дребни неща моля да се имат в предвид. Г-н кмета ще си каже
думата, но нека влязат в програмата за да се търсят начини за решаване.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Аз единствено, защото на мен ми е малко фикс
идея. В частта места за паркиране трябва да се търсят варианти и аз ще търся широка
подкрепа не само в Общинския съвет, но и на по-широка основа, защото този проблем
наболява все повече. Реално няма място местните жители къде да паркират, какво остава
за гостите. За това в тази част аз подкрепям. Не искам да коментирам въпроса с
животновъдството, защото мисля, че разбирам от тези неща, там въпроса стои малко по
различен начин, там лостове следва да направи Държавата. Аз исках да взема отношение
по въпроса с паркирането. Като че ли в Елена остана най-вече развитието на туризма и се
надявам в този мандат да започнем да вършим нещо в посока решаване проблема с
паркирането.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, дами и господа
общински съветници. По изказаните предложения. І-во по отношение на това което каза
г-н Кънчев. Аз продължавам да твърдя и мисля, че нашата природа е чиста в сравнение с
други градове. Да имаме проблеми по това, което каза г-н Кънчев, по отношение на
замърсяването, но нямаме големи промишлени замърсители и въздуха ни е чист. Друг е
въпроса как ние пазим нашата природа. И по отношение на наболелия проблем за
управлението на отпадъците и тяхното генериране, появата на нерегламентирани сметища
и усилията ни да се справим с тях. По отношение замърсяването на реката проблема е
сериозен и за това виждате в мерките е записано изграждане на пречиствателна станция, за
това по-скоро е необходимо да се отреди терен да търсим средства за доизграждане на
колектора за отпадни води. Тоест това в мерките го има. По същия начин и по въпроса с
животновъдството, за което стана дума. Тук в програмата съм описал действащата визия
на Общинския план за развитие 2014-2020, до колкото мандата го започваме в този планов
период. Да с новия План за развитие вече може би ще се изведе нова визия. Но конкретно
по въпроса за животновъдството в дейност 1.3.2. Специфични цели. Създаване на условия
за устойчиво биологично земеделие и модерно животновъдство продажба на терени извън
населените места с цел изграждане на животновъдни ферми. Това е което съм записал,
защото има изисквания по отношение на животновъдството. Осигуряването с паркоместа
в града е много сериозен проблем. Аз бих разделил нещата на две. Веднъж осигуряване на
допълнителни паркоместа, където не са толкова много възможностите. С г-н Йорданов не
веднъж сме говорили за покриване на реката или част от нея. Там проблем има с плана за
управление риска от наводнения, който предстои да бъде актуализиран, но в действащия
план при сто годишна вълна целия център е под вода. Другата част с недостига на места за
паркиране е свързана с нашата култура на движение. Трябва да се замислим и в посока
въвеждане на почасово платено паркиране. Много граждани проявяват нетърпимост и тук
трябва да се отчете, че когато предлагаш развитие на туризъм следва да се осигурят и
места за паркиране. Въпрос на организация и въвеждане на съответни мерки, за това и
съответната Наредба, която е заложена. Вече сме в етап на търсене на консултантска
помощ, хора които имат опит в посока регулиране на паркирането и мисля че в рамките на
тази година трябва да се намери съответното решение. За тоалетната, като дейност не е
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заложена. Ако излезе някакво решение ще се намери от къде да бъде финансирана. Но
тоалетната, която сега се намира в рамките на строителната площадка многократно беше
ремонтирана. Двукратно беше предлагана на търг и нищо. Нещата опират до култура на
потребление.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на програма за управление на община Елена за мандат 2019 2023 г.:
ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане на Програма за управление на община Елена за мандата 2019
2023 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , във връзка с чл. 44, ал. 5 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за управление на община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
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 одобряване
на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап).
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап), 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 одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2021 - 2023 г. (първи етап).
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 27 / 27.02.2020 г.
Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности на община Елена за периода 2021 - 2023г. (първи етап)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.
28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена,
Решение на Министерски съвет № 64 / 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. и писмо
БЮ № 1 / 10.02.2020 г. на Министерство на финансите - Указание за подготовката и
представянето на бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за
периода 2021 - 2023 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява:
1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на община Елена за периода 2021 – 2023 г. съгласно
приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за
периода 2020 – 2021 г. на Община Елена съгласно приложение № 2, неразделна
част от настоящото решение;
3. Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за поемане на нов
дълг и разходите за лихви по него за периода 2021 - 2023 г. на Община Елена
съгласно приложение № 3, 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
предложение за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на община Елена.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предложение за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на община Елена.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г.
от 16.00 часа предложението за предложение за изменение в Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена, като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за предложение за изменение в Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
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 № 28 / 27.02.2020 г.
Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, чл. 26, чл. 28 от
Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Елена както следва:
1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
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(1) Помещения - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно на
политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за
политическите партии, със заповед на кмета на общината, без търг или конкурс.
2. В ал. 3 изречение първо думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно право на
ползване“.
3. Ал. 4 се изменя, като същата придобива следното съдържание:
(4) Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат
експлоатационните разходи, ако има такива.
4. Ал. 5 се изменя и придобива следното съдържание:
(5) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под
наем, нито да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват
съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на
партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.
5. Ал. 6 се изменя, като същата придобива следното съдържание:
(6) Договорите с политическа партия се прекратяват при условията и по реда на чл.
15а от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Закона за политическите партии.
6. В чл. 29 думите „на общинските ръководства на политическите партии“ се
заличават, като същият придобива следното съдържание:
Чл. 29 Общинският съвет приема методика, с която определя наемната цена на база
квадратен метър за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза, на общинските ръководства на
синдикалните организации и на търговските дружества, наемащи имоти по чл. 21.
7. Изменението влиза в сила в тридневен срок от датата на обнародване на
решението.
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
съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и
насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния.
Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство,
и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г.
от 16.00 часа предложението за приемане на съвместна стратегия за опазване и
популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в
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общините Елена, България и Меджидия, Румъния, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на
културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България
и Меджидия, Румъния:
ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 27.02.2020 г.
Относно: Съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното
наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и
Меджидия, Румъния
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с изпълнението на проект „Култура във вечността“
(код на проекта ROBG – 423), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество
„Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното
наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и
Меджидия, Румъния.
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
Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в
община Елена през 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена през 2020 г.
/материала е приложен/
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 25.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и
План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали
се”- няма.
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата 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 № 30 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата в община Елена през 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от Закона
за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена през 2020 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 приемана на
Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена.
/материала е приложен/
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 25.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в община
Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Общински план за младежта в община Елена за 2020 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово
управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление
и контрол за 2019 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в
капитала.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г. от 16.30 часа
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, като
постъпи предложение да се взема отделно решение за всяко дружество:
Подкрепили предложението с 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“няма.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД:
След проведеното гласуване с 1 глас „за“, „против“ – 2, „въздържали се“- 2,
общинските съветници не приеха предложението.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД:
След проведеното гласуване с 1 глас „за“, „против“ – 2, „въздържали се“- 2,
общинските съветници не приеха предложението.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
След проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението
с 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“- няма.
г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
След проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението
с 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предложих го на заседанието на Постоянната
комисия и благодаря на колегите за проявената съпричастност за диференцирано
гласуване на 4-те дружества. И предлагам отново, да подкрепим комисията и останалите
колеги от Общинския съвет и да гласуваме поотделно за 4-те дружества.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Приемането да Докладите и Въпросниците за
самооценка на системите за финансово управление и контрол е изискване на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, дружества с над 50 на сто
общинско участие в капитала, следва да се отчитат и докладват за състоянието на
системите за финансово управление и контрол пред Общинския съвет. Понеже стана дума,
че оценките са високи, а те не са толкова високи около 3,50, нормално е. Всяка фирма
работи спазвайки Закона за счетоводството, Търговския закон. Тук нещата не са обвързани
с финансов резултат, касаят финансовата дисциплина. Закона регламентира срока, в който
тези дружества трябва да представят пред принципала, в случая Общинския съвет
Докладите и Въпросниците за самооценка на системите за финансово управление и
контрол и не е необходимо да има изрично решение.
Председателят на Общинският съвет даде думата за реплика на:
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Димитров, Вие говорите за спазване Закона за
счетоводството. Ние ще отидем на последната точка от дневния ред, там виждате какво се
случва относно финансовата дисциплина. Какво противоречие и аз изказвам несъгласие с
Вас. Това е лична позиция.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението да се взема отделно решение за всяко дружество:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД:
“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД.
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2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД:
“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ЕЛЕНААВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2019 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
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 на
Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за
общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за
предоставянето им, 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.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им:
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
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Р Е Ш Е Н И Е № 36 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и
т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Елена
за стопанската 2020 - 2021 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската
2020 - 2021 г. на територията на община Елена съгласно списък (Приложение
№ 1), неразделна част от това решение.
2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2020 - 2021 г.
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 учредяване
безвъзмездно право на ползване в полза на общинско дружество ”Буковец” ЕООД.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на общинско дружество ”Буковец”
ЕООД.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на
общинско дружество ”Буковец” ЕООД, 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.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза
на общинско дружество ”Буковец” ЕООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 37 / 27.02.2020 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на общинско
дружество „Буковец“ ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на автомобил
„Мерцедес 250 D“ с рег. № ВТ 3243 АН в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена, за
срок до 10 години.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване на автомобил „Мерцедес 250 D“ с рег. № ВТ 3243 АН и № на
двигател 60291210035054 в полза на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши оценка във връзка с прилагането на
режима по държавните помощи по отношение на горепосоченото решение.
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
предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот - частна общинска
собственост за нуждите на общинското ръководство на парламентарно представена
политическа партия „ВОЛЯ“.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот - частна общинска
собственост за нуждите на общинското ръководство на парламентарно представена
политическа партия „ВОЛЯ“.
/материала е приложен/
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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 26.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим
имот - частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на
парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“, 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.
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 предоставяне за безвъзмездно ползване на част от
недвижим имот - частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на
парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“:
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 № 38 / 27.02.2020 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот - частна
общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на парламентарно
представена политическа партия „ВОЛЯ“
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. 14, ал. 4 от Закона за общинска собственост и
чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно ползване с ПП „ВОЛЯ“,
регистрирана по ф. дело № 12351 / 2007 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“, сграда Медицински център
Младост, за временно и безвъзмездно ползване на следната част от имот общинска
собственост по АОС № 1133 / 12.12.2015 г., вписан в службата по вписвания на
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15.12.2015 г. под № 129, том 8 и представляващ помещение № 8 с площ 18.5 кв.м.,
находящо се на втория етаж на масивна двуетажна сграда, построена в УПИ V-1786
„За обществено обслужващи дейности“, при граници на помещението: помещение №
9, коридор и помещение №7, за срок до приключване мандата на 44-тото Народно
събрание.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи с политическа партия „ВОЛЯ“
договора по т. 1 от настоящото решение, като включи в него условия за заплащане
на направените експлоатационни разходи от страна на ползвателя.
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 промяна на
административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна на административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.
Елена.
/материала е приложен/
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 25.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за промяна на административния адрес на Център за подкрепа
за личностно развитие – гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за промяна на административния адрес на Център за подкрепа за
личностно развитие – гр. Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 / 27.02.2020 г.
Относно: Промяна на административния адрес на Център за подкрепа за личностно
развитие - гр. 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. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 10, ал. 2, буква „б“ от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Променя административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие
гр. Елена, както следва:
- досегашен административен адрес: гр. Елена ул. „Йеромонах Йосиф Брадати, № 36;
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- нов административен адрес: гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за промяна на адреса, както и
да разпореди и проконтролира изпълнението на всички действия, произтичащи от
настоящото решение.
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 поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в гр.
Елена.
/материала е приложен/
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 25.02.2020 г. от
16.30 часа предложението за даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на
Иван Стоянов Кършов в гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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 25.02.2020 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на
Иван Стоянов Кършов в гр. Елена. От г-жа Анастасия Тонева-Пеева постъпи предложение
в т.2.2 от проекта за решение да бъде записано: „художествения проект да бъде внесен за
одобрение не от ПК“ХД“ а от Общински съвет Елена“, но тъй като в момента нямаше кой
да даде отговор дали това е възможно, се реши предложението да бъде поставено на
заседанието на Общинския съвет.
След проведените разисквания г-жа Анета Ламбурова – председател на ПК”ХД”,
подложи на гласуване предложението за даване на разрешение за поставяне на бюстпаметник на Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.
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: На заседанието на комисията стана дума,
че паметника е почти готов. От обществено значение е и за това смятам, че следва да бъде
одобрен от Общинския съвет, а не само от членовете на ПК“Хуманитарни дейности“,
въпреки компетентността им.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
общински съветници. В компетенциите на Общинския съвет е да даде разрешение за
поставяне на паметника. Другите дейности са експертни. Не е необходимо дори
постоянната комисия да се произнася по тях. По процедура е достатъчно документи да се
съгласуват с главния архитект на общината. Вписал съм го защото така се процедираше в
предходния мандат.Няма пречка и Общинският съвет да се произнесе.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Може да не е задължително, но нека си мине през
Общинския съвет и да се вземе решение.
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Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение в т. 2.2. от проекта за решение да отпадне текста: „Постоянната
комисия по хуманитарни дейности при“:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов
Кършов в гр. Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40 / 27.02.2020 г.
Относно: Даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов
Кършов в гр. 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. 57, ал. 1 и чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство
на територията ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в
градинката до Обредния дом („Бакаловата къща“) - имот с идентификатор
27190.501.997 по КККР на гр. Елена (стар УПИ I „За градина“ в кв. 37 по плана на
гр. Елена).
2. Възлага на кмета на община Елена организирането на необходимите процедури
по т. 1, а именно:
2.1. Конкретното място за разполагане на паметника да бъде уточнено и
съгласувано с главния архитект на община Елена;
2.2. Художественият проект и съпътстващата документация да бъдат съгласувани
с главния архитект на общината и внесени за одобрение от Общински съвет
Елена;
2.3. Художественият проект и съпътстващата документация, при необходимост,
да бъдат съгласувани с Националния институт за недвижимо културно
наследство и Министерството на културата.
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 даване на
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот с № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена,
за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно
застрояване”.
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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 за имот с № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско
свободно жилищно застрояване”.
/материала е приложен/
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 25.02.2020 г. от
16.30 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”, 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.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”:
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 № 41 / 27.02.2020 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване на имот № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната
територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение
на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”
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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. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за
устройство на територията,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно
ОУП на община Елена.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 27190.158.51
по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне
на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на
община Елена.
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот №
27190.158.51 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот №
27190.158.51 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Иво
Божидаров Антов, с постоянен адрес гр. София, район Витоша, ул. „Пирин“ № 44, вх.
„В“, ет. 3 за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за
трасета на техническата инфраструктура.
5. Иво Божидаров Антов, с постоянен адрес гр. София, район Витоша, ул. „Пирин“ №
44, вх. „В“, ет. 3, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на
трасе на обекта по т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на
правата по т. 4 от настоящето 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 приемане на
Доклад, съдържащ констатации относно дейността и отчетността на „Елена
Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител на дружеството е бил
Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за търсене на отговорност от
същия.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и отчетността на „Елена
Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител на дружеството е бил
Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за търсене на отговорност от
същия, като уточни, че Иван Любенов е завел дело срещу „Елена автотранспорт“. Съдебен
иск за изплащане на обезщетение и неизползван годишен отпуск. В следствие на което
Общината ще подаде насрещен иск за нанесени вреди, щети и липси, като компетентния
орган, който следва да даде съгласие за завеждане на иск е Общинския съвет.
/материала е приложен/
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 26.02.2020 г. от 16.30 часа
предложението за приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и
отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител
на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за
търсене на отговорност от същия, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- 2.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Деликатна е ситуацията. Ние вчера се въздържахме,
днес отново ще се въздържим. Решение ще се вземе от мнозинството, но с това решение не
виждам какво то може да свърши. Снощи на комисията разбрах, че Иван Любенов е завел
иск срещу дружеството, за обезщетения, заплати и т.н. След това ние тук вземаме решение
т. 3 да се търси имуществена отговорност от Иван Любенов, в качеството му на управител
и т. 4 да се даде на Прокуратурата. Тук няма нищо лошо ще си има процедури и съда ще
каже кой е крив и кой е прав на базата на одитния доклад. Но много деликатна е
обстановката и ситуацията в която изпадаме, и лично аз ще се въздържа, защото
категорично не защитавам Иван Любенов и снощи го казах и изразих политическо
становище, че Иван Любенов е Ваш кадър. В моята позиция има и нещо сантиментално и
искам да го споделя. Сантимента ми е „Елена автотранспорт“, така наречения ДАП. И сега
като гледам какво се получава не зная какво ще се случи в бъдеще. Аз съм възпитаник на
това дружество и е нормално да изпитвам този сантимент, така че аз ще гласувам
„въздържал се“. Благодаря Ви.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Доклад, съдържащ констатации
относно дейността и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през
периода, в който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на
съответни действия за търсене на отговорност от същия:
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42 / 27.02.2020 г.
Относно: Приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и
отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена през периода, в който
управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни
действия за търсене на отговорност от същия
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 8, чл. 145 и чл. 147, ал. 2 от
Търговския закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема за информация Доклад от Стефан Михайлов Стефанов, финансов експерт,
диплома № 012474 / 1989 г., съдържащ констатации относно дейността и отчетността
на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена през периода, в който управител на
дружеството е бил Иван Любенов Иванов.
2. Приема общ размер на нанесените от Иван Любенов Иванов, в качеството му на
управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 13.10.2016 г. до 19.11.2019
г., имуществени вреди на дружеството за 6 616.03 лв., както следва:
2.1. Липса на гориво на стойност 2 216.49 лв.;
2.2. Липса на стойност 800 лева за осъществена транспортна услуга – превоз от гр.
Елена до гр. Исперих, за която в дружеството не е постъпил приход;
2.3. Вреда на стойност 1 680 лева, заплатени за услуги, които реално не са
ползвани от дружеството;
2.4. Вреда на стойност 1 280 лева, изплатени като обезщетения по прекратен без
основание трудов договор по инициатива на управителя;
2.5. Вреда на стойност 639.54 лева, изплатени като обезщетения по прекратен без
спазено предизвестие трудов договор по инициатива на управителя.
3. Възлага на Благой Христов Кондаков, управител на „Елена Автотранспорт“
ЕООД, да предяви иск с правно основание чл. 145 от Търговския закон, с който да се
потърси имуществена отговорност от Иван Любенов Иванов, в качеството му на
управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 13.10.2016 г. до 19.11.2019
г., за нанесени вреди, подробно описани в т. 2 от настоящото решение.
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4. Възлага на кмета на община Елена да сезира компетентната прокуратура, като
изпрати копие от доклада по т. 1 от настоящото решение, за извършване на проверка
за евентуално осъществени от Иван Любенов Иванов, в качеството му на управител
на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 13.10.2016 г. до 19.11.2019 г.,
престъпления.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 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“
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