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П Р О Т О К О Л  

 

№ 5  

 

Днес 19 декември 2019 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена 

се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

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

Отсъства г-н Йордан Йорданов. 

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

Елена, г-н Йордан Йорданов – заместник-кмет „Икономически дейности“ на община 

Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, г-жа Силвия Мирянова – 

директор на дирекция „ФБМП“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината,    

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

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

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

с. Илаков рът, г-жа Стефка Христова – кметски наместник с. Гърдевци, г-н Стоян 

Вараджаков – кметски наместник с. Руховци. 

Присъства г-жа Мария Тодорова – управител на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 

2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 - 2029 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружения. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно определяне на общински съветници, които да бъдат 

включени в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и 

семейства на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно прекратяване на собственост между Община Елена и 

"Районна потребителна кооперация - гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци) 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот 

- публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - 

Велико Търново, филиал Елена 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. 

компютърни системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на 

МВР - гр. Елена 

Вн.: Кмета на общината 

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

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до 

околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план - План за улична 

регулация на с. Брезово. 

Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

разходите за лечение на Мирослав Йорданов Петров. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 13 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за гласуване на представителя на 

община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

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. 13 проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико 

Търново на извънредно Общо събрание: 

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

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “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 изменение в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно приемане на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 

2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 - 2029 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружения. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно определяне на общински съветници, които да бъдат 

включени в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и 

семейства на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно прекратяване на собственост между Община Елена и 

"Районна потребителна кооперация - гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци) 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот 

- публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - 

Велико Търново, филиал Елена 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. 

компютърни системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на 

МВР - гр. Елена 

Вн.: Кмета на общината 

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

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до 

околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план - План за улична 

регулация на с. Брезово. 

Вн.: Кмета на общината 

12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

разходите за лечение на Мирослав Йорданов Петров. 

Вн.: Кмета на общината 

13. Предложение относно гласуване на представителя на община Еленапри вземане 

на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – 

гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание. 

Вн.: Кмета на общината 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

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 18.12.2019 г. 

от 16.00 часа предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали се”- 1. 

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 18.12.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против” - 2, „въздържали се”- няма. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Нашата позиция е повече от ясна. Няма нищо лошо в 

края на краищата в ситуация на опозиция да не гласуваме за увеличение с 0,5 промила 

върху жилищни сгради. Каква е диференциацията на улиците Пърчевци, Усои, Шейтани, 

Кринковци да не приказваме. Нашата позиция е категорична и ясна. Нашата група няма да 

гласуваме за увеличението с 0,5 промила.     

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Не става въпрос за някакво драстично увеличение 

в заплащането на данъците от гражданите. Апартамент основно жилище на ул. „Иларион 

Макариополски“, 60 кв. жилище без земя с отстъпено право на строеж до момента при 1,5 

на хиляда собственика е заплащал 5,19 лв. след увеличението ще заплаща 6,93 лв. тоест 

малко под 2 лв. Къща 111 кв. с двор, с гараж 12 кв. и навес 22 кв. основно жилище, ползва 

облекчение за инвалид до момента заплащал 8,45 лв. след увеличението ще заплаща 11,28 

лв., по-малко от 3 лв. е увеличението. Тухлен апартамент 65 кв. на ул.“Иван Момчилов“ е 

заплащал 5,47 лв. ще заплаща 7,29 лв. по-малко от 2 лв. на годишна база. Панелен 

апартамент 80 кв. в кв. „Север“ плащал 4,46 лв. на годишна база ще заплаща 6,54 лв. малко 

повече от 2 лв. Имот в идеалния център на гр. Елена, ул.“Възрожденска“ 117 кв. къща с 20 

кв. гараж и допълнителна 4 кв. пристройка от 16,60 лв. ще заплаща 22,17 лв. или по-малко 

от 6 лв. увеличение на годишна база. Къща в гр.Елена на ул.“Х.Ю.Брадата“ 400 кв.м земя 

143 кв. м. жилищна площ и второстепенна постройка заплащал 7,34 лв. ще плаща 9,80 лв. 

малко повече от 2 лв. И още една къща в идеалния център със 735 кв. земя, 102 кв. 

жилищна площ и 12 кв. спомагателна постройка заплащал 12,80 лв. ще плаща 17,11 лв. 

или малко повече от 4 лв. на годишна база. И един пример защото наистина има места на 

които данъка е с повече в абсолютна стойност на изражение. Ул. Пърчевци не е основно 

жилище г-н Топалов не ползва 50% облекчение 2 дка земя, 68 кв. жилищна площ, 17 кв. 

второстепенна постройка плащал 24,66 лв. става 32,88 лв. или 8 лв. увеличение за 

годината. Смисъла на улиците, които са извън урбанизираната територия на град Елена, 
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това са 13 бивши населени места е по-голямо увеличението на данъчната оценка, защото 

са им по-големи дворовете. За тези улици ще стане въпрос в следващата точка, предлагаме 

известно облекчение при определяне на такса битови отпадъци, където се компенсира тази 

по-голяма разлика в абсолютна стойност. Като цяло разбирам Вашите аргументи, като 

опозиция г-н Топалов, няма как да подкрепите едно такова предложение, нормално е това, 

но не виждам никакви други разумни доводи, за това уважаеми господа общински 

съветници моля да подкрепите направеното предложение. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Не е популистко нашето поведение. Едва ли с тези 

24 хил. лв. ще се реши проблема на община Елена, както се представят нещата. За една 

община като Елена 24 хил.лв. са нищо. Ние говорим по принцип. Ако ще ги вдигаме да ги 

вдигаме, но да има ефект. Няма дълбок смисъл, с конструктивност, с данъчна политика на 

общината. За това говорим да гледаме да конкретизираме нещата в дълбочина. 24 хил.лв. и 

какво, гласувайте си ги. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена: 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Изменениe в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена 

 

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

местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 

76, ал. 3 във връзка с  чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,      чл. 1, ал. 2  и 

чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена както следва: 

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения: 

„Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер  на 2,0 на 

хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2,4 на хиляда върху 

данъчната оценка на нежилищните имоти“ 
 

§ 2. Настоящото изменение влиза в сила считано от 01.01.2020 г. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, 

извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането на чистотата 

на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и определяне 

размера на таксата за битови отпадъци  за 2020 г. 

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

приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането на 

чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 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 18.12.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община 

Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г., като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 2, 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Населението на община Елена в момента е 8 300 

души. Увеличаваме приходната част в сметката с приблизително 120 хил.лв. Оказва се че 

69 лв. на човек излиза такса смет на година. Аз навремето говорих много, че тези 

стратегии за отпадъците, националната стратегия и ние нали имаме стратегия за 

управление на отпадъците, че тези стратегии ще се окажат негативно на джоба на 

населението. Ами това вече е факт. Да вярно е че всичко върви нагоре – цени и т.н. 

Естествено, че няма да подкрепим направеното предложение. 

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

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

председател, уважаеми колеги. Г-н Топалов не зная как ги сметнахте тези 69 лв. на човек. 

Населението може да е 8 300 души, но в общината има сгради, които не са собственост на 

хора, които живеят в общината. Има туристи, които генерират отпадъци и общината 

трябва да ги чисти. Не зная как ги сметнахте тези 69 лв., но при условие, че всичко върви 

нагоре и разходите за транспорт се вдигат, и разходите за депо се вдигат, по някакъв начин 

трябва да бъдат компенсирани. Така че г-н Млъзев каза, че след 2022 година ще трябва да 

определяме таксата на количество. Тогава ще бъде реалното определяне. Как ще се 

определя не ми е много ясно. Но да пускаме едни такива приказки, че 69 лв. ще плаща 

всеки жител на общината, малко е несметнато както трябва според мен. Данъци плащат и 

хора, които не са жители на община Елена, а имат имоти в община Елена. Г-н Топалов не 

хвърляйте така цифри на халос. На никой не е приятно вдигането на данъците. Не ни е 

приятно и на нас, да ги вдигаме, но се налага. Ако този резерв свърши какво правим. Ами 

6 лв. за данък на имот в гр. Елена е смешно. Какво си плащаме? Дали да има улично цяла 

нощ, или поддръжката на тротоарите. Става непосилно. Минималната работна заплата 

скача всяка година. Става непосилно плащането на данъка, една кутия цигари струва 6 лв. 

на човек, а това е данък на домакинството. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги нека се изслушваме и да сме 

отговорни пред хората които ни слушат. 69 лв. на човек елементарно погледнато, при 

план-сметка 573 хил.лв. делено на 8 300 души. След две години, както каза г-н кмета, 

живот и здраве ще си плащаме на брой жители. На количество ще е трудно и не ми е ясно, 

но ще има някаква методика. Основното нещо за което трябва да мислим е как да 

намаляваме разходите, които се правят, а не да опитваме непрекъснато да вдигаме до 

растящите разходи и да вдигаме таксата смет. Това е нормалното и аз мисля, че хората 

това ще приветстват, ако ние търсим начин да намалим разходите, а не растящите разходи 

да ги догонваме с растящи данъци. Ако в тази насока разсъждаваме всички тук, а не да се 

надхващаме кое е много и кое малко и с 20 хил.лв. какво може да се направи, мисля че е 

несериозно. Аз предлагам да не се надхващаме в дребни цифри. 

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

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

общински съветници. Изключително подвеждащо изказване г-н Топалов. Ще кажа защо. 

Населението на община Елена към 15.12.2019 г. не е 8 300 души, а 9 814 жители по 

постоянен адрес и 9 636 души по настоящ адрес. Говорите за чисто аритметическо 

изчисление. Само че вие делите общо очакваните приходи 573 хил.лв., а ясно е написано, 

приложение № 1, раздел І приходи, т. 2 такса битови отпадъци – 288 хил.лв. Така че 288 

хил. лв. делено на 9 636 жители по настоящ адрес се получава 29 лв., не 69 лв. Има ли 

разлика? Мисля, че много голяма. Когато говорим пред хората, особено пред микрофон 

трябва да говорим отговорни и верни неща. Единственото конкретно нещо, което беше във 

Вашето изказване беше населението и Вашата сметка от 69 лв., които се оказаха тотално 

неверни. Това не е коректно към гражданите. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Правим популизъм. Вижте имаме план-сметка- общо 

приходи 573 хил.лв. Г-н Млъзев 288 хил.лв. Ние четем документи. Вие отивате на 288 хил. 

лв., но те не са 288 хил.лв., а са 573 хил.лв. Хубаво приемам Вашата забележка, че 

населението не е 8 300 души, защото имам и друга информация, но вижте какво става в 

Елена. Нека да не спорим. Винаги съм казвал, че трябва да бъдем солидарни и да бъдем 

компромисни. Защото гледаме документи, пък четем цифри. Така че нормално е да има 

критика към предложенията, мисля че го приемате. Но винаги съм казвал, че на базата на 

взаимност и компромисност сме решавали много неща в община Елена. 

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

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не мога да не дам пояснение. Значи общо 

приходи 573 120 лв., се формират като сума от такса битови отпадъци от предприятия 222 

000 лв., защо ги делим и тях на населението? Отчисления по чл. 60 и чл. 61 от ЗУО 63 120 

лв. Защо изобщо смятате и тях. Единственото което трябва да вземем от това, което ще 

плащат жителите на гр. Елена е 288 хил.лв. Официалната информация от ГРАО е 9 636 

жители по настоящ адрес, да не говорим че има хора, които не са регистрирани в гр. Елена 

и притежават жилищни имоти. Да компромис добре, но не виждам в каква насока, защото 

нямаше никакво конкретно предложение. 

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

на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Извинявам се за неточността в 8 300, но в края на 

краищата разходите за смет са 573 хил.лв. Нека населението е 9 636 души, а колко реално 

са тук? Много по-малко. Предлагам да прекратим този спор. Но все някой трябва да 

плаща. Ако сега са 573 хил.лв. след две години ще са шестстотин и няколко хиляди лв., и 

трябва да се заплащат от хората, които имат имоти в Елена. Предприятията, извинявайте 

какви предприятия? А юридически лица, това е друго. Тук пише битови отпадъци от 
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предприятия. Аз и преди съм го говорил. Предприятията акумулират много малко битови 

отпадъци. И ако в оня строй Държавата е подпомагала тая дейност, събирайки от 

собствените си предприятия по-големия финансов дял за да се извършва дейността 

сметосъбиране и сметоизвозване, то в момента предприятия… да не ги броим, но … Да 

юридически лица е друго. Но колко от тях извършват дейност? Какви производствени 

отпадъци акумулират, които са различни от битовите отпадъци? За това аз казах да търсим 

къде да намалим разходите за тези дейности. Защото когато направиха регионалното депо, 

то се отдалечи от нас на 40 км. И тези разходи ще продължават да растат с увеличаването 

цената на горивата. Да търсим вариант за създаване на междинно депо. В тази насока 

трябва да мислим, а не да делим едни цифри. Защото в края на краищата имаме една сума, 

която трябва да се плати от населението. 

Други изказвания 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 план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  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 ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на 

община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация; чл. 62, чл. 66, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси”, раздел първи „Такса за битови 
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отпадъци” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18 от НОАМТЦУ за 

необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на 

битови отпадъци и почистване на площите за обществено ползване на територията 

на община Елена през 2020 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 

2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2020 г., 

включващи разходите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депата; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в 

съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ съгласно 

Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2020 г. в промил поотделно за 

всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 18, 

ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

4. Приема протокол от проведено обществено обсъждане. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за период 2020 - 2029 г. 

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

приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за период 2020 - 2029 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 18.12.2019 г. 

от 16.00 часа предложението за приемане на Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 - 2029 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. 

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

предложението за приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 - 2029 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  № 23 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2029 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.10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2029 г., неразделна част от 

настоящото предложение. 
 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на програмата 

по т. 1. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне представители на община Елена в сдружения. 

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

определяне представители на община Елена в сдружения. 

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 18.12.2019 г. 

от 16.00 часа предложението за определяне представители на община Елена в сдружения, 

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 г-н Стоян Златев предложи членството във всяко 

сдружение да бъде взето с отделно решение, след което го подложи на гласуване: 

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

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Националното сдружение 

на общините в Република България: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определя представители на община Елена в Националното сдружение 

на общините в Република България 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя решениe  № 8 / 26.11.2015 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Националното сдружение на 

общините в Република България: 

- делегат: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- заместник-делегат: Стоян Николаев Златев, председател на Общински 

съвет Елена. 
 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Регионалното сдружение 

на общини „Централна Стара планина“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определя представители на община Елена в Регионалното сдружение на 

общини „Централна Стара планина“ 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 25 / 22.02.2017 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Регионалното сдружение на общини 

„Централна Стара планина“: 

- представител: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- заместник-представител: Стоян Николаев Златев, председател на 

Общински съвет Елена. 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Регионалното сдружение 

за управление на отпадъците в регион Велико Търново: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Регионалното сдружение 

за управление на отпадъците в регион Велико Търново 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, чл. 24, ал. 

1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 3 / 12.11.2015 г. на Общински съвет – Елена. 
 

2. Определя представители на община Елена в Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново: 

- представител: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- при невъзможност на представителя да участва, същият упълномощава 

определен от него заместник (служител), ако това е допустимо за 

съответния случай. 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Сдружение „Местна 

инициативна група - общини Елена и Златарица“: 

“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 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Сдружение „Местна 

инициативна група - общини Елена и Златарица“ 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 29 / 25.02.2016 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Сдружение „Местна инициативна 

група - общини Елена и Златарица“: 

- представител: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- при невъзможност на представителя да участва, същият упълномощава 

определен от него заместник (служител), ако това е допустимо за 

съответния случай. 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Старопланински 

туристически район: 

“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  № 28 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Организацията за 

управление на Старопланински туристически район 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, чл. 17, ал. 

1 и чл. 22, ал. 1 от Закона за туризма, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 128 / 27.09.2018 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Организацията за управление на 

Старопланински туристически район: 

- представител: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- при невъзможност на представителя да участва, същият упълномощава 

определен от него заместник (служител), ако това е допустимо за 

съответния случай. 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 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  № 29 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД“ 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия,          чл. 

198в, ал. 1, чл. 198е, ал. 3, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и ал. 2, т. 6 от Закона за водите, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 8 / 26.11.2015 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“: 

- представител: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- при невъзможност на представителя да участва, същият упълномощава 

определен от него заместник (служител), ако това е допустимо за 

съответния случай. 
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Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Асоциацията на общини 

със селища и територии на културно-историческо наследство: 

“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 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Асоциацията на общини 

със селища и територии на културно-историческо наследство 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решениe  № 30 / 25.02.2016 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя представители на община Елена в Асоциацията на общини със селища и 

територии на културно-историческо наследство: 

- делегат: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

- заместник-делегат: Иванка Йорданова Сиракова, ВрИД директор на Музей 

на Възраждането „Иларион Макариополски“ - гр. Елена. 

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Националната асоциация 

на председателите на общински съвети в Република България: 

“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 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Националната асоциация 

на председателите на общински съвети в Република България 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя представители на община Елена в Националната асоциация на 

председателите на общински съвети в Република България (сдружение на физически 

лица): 

- одобрява членството на Стоян Николаев Златев, председател на Общински 

съвет Елена. 
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2. Разходите за членски внос, както и тези, свързани с участие на представителите на 

общината в организирани прояви на сдруженията са за сметка на бюджета на 

община Елена.  

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне представители на община Елена в Националната асоциация 

на секретарите на общини в Република България: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 32 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представители на община Елена в Националната асоциация 

на секретарите на общини в Република България 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 
1. Определя представители на община Елена в Националната асоциация на 

секретарите на общини в Република България (сдружение на физически лица): 

- одобрява членството на Ивона Йорданова Кънчева - Савова, секретар на 

община Елена. 

2. Разходите за членски внос, както и тези, свързани с участие на представителите на 

общината в организирани прояви на сдруженията са за сметка на бюджета на 

община Елена.  

 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за прекратяване членството на община Елена в сдружение „Асоциация 

„Общински гори“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 / 19.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Прекратяване членството на община Елена в сдружение „Асоциация 

„Общински гори“ 

 

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

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

Прекратява членството на община Елена в сдружение „Асоциация „Общински 

гори“, като възлага на кмета на община Елена да предприеме съответните 

фактически и правни действия в изпълнение на решението. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията за 

картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и семейства на територията на община 

Елена. 

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

определяне на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията за 

картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и семейства на територията на община 

Елена. 

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 18.12.2019 г. 

от 16.00 часа предложението за определяне на общински съветници, които да бъдат 

включени в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и 

семейства на територията 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 Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне на общински съветници, които да бъдат включени в състава 

на комисията за картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Определяне на общински съветници, които да бъдат включени в състава на 

комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията 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.14, ал. 2 Наредбата за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински 

жилища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя следните общински съветници, които да бъдат включени в състава на 

комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на 

територията на община Елена: 
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1. Стела Петрова Горбанова-Василева; 

2. Лазар Николов Костов. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в 

размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

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

промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр. 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 18.12.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" 

ООД - 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 17.12.2019 г. от 

16.00 часа предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - 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 Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" 

ООД - 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  № 35 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 157 / 14.12.2017 г.; 

2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена в размер на 28.00 лв., считано от 01.01.2020 г. 

3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат дневна 

потребителска такса от 23.00 лв. Разликата от 5.00 лв. е за сметка на бюджета на 

община Елена. 
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4. Максималният брой на потребителите, които могат да се възползват едновременно 

от облекчението по т. 3, се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината 

за съответната година. До приемането на бюджета на община Елена за 2020 година, 

максималният брой на тези потребители се определя с настоящото решение на 15, 

считано от 01.01.2020 г. 

5. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на 

община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за откриване 

на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна 

общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

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

откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - 

частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за провеждане на търга.  

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 18.12.2019 г. от 

17.00 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 

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

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

Сашо Топалов – общински съветник: Правя предложение за промяна в състава на 

комисията по търговете. Вместо Лазар Костов в състава да бъде Даниел Василев. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

направеното предложение в състава на комисията по търговете, вместо Лазар Костов да 

бъде Даниел Василев: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

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 откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга: 

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” 
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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  № 36 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

 

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. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, 

ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска 

собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1 418 

кв.м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и 

предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. 

Велковци, община Елена, при граници: път и имот на наследници на Христо Кънев 

Караиванов. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г., вписан в Службата по 

вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 28, том ІV от 07.07.2006 г. 

2. Утвърждава начална тръжна цена за имота от 7 870 лв. (седем хиляди осемстотин и 

седемдесет лева) без включен ДДС, от които стойността на земята е 3 540 лв. (три 

хиляди петстотин и четиридесет лева). 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета 

на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки 

изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 
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3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“ 

и членове:  Драгомир Цанев, старши юрисконсулт; 

Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”; 

Красимира Трънкова, главен експерт „СО“; 

инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;  

Йордан  Йорданов, общински съветник; 

Даниел Василев, общински съветник; 

Резервни членове:  Наталия Мартинова, старши експерт „СО”; 

Стефан Минчев, общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с 

тайно наддаване, както и да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

прекратяване на собственост между Община Елена и "Районна потребителна кооперация - 

гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, находяща се в с. Велковци). 

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

прекратяване на собственост между Община Елена и "Районна потребителна кооперация - 

гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, находяща се в с. Велковци). 

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 18.12.2019 г. от 

17.00 часа предложението за прекратяване на собственост между Община Елена и 

"Районна потребителна кооперация - гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци), като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. На основание 

чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация г-н Симеон Кънчев не участва в 

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

Симеон Кънчев – общински съветник: По съответните членове от нормативната уредба, 

декларирам, че не участвам в гласуването. 

Други изказвания 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 прекратяване на собственост между Община Елена и 

"Районна потребителна кооперация - гр. Елена" (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци): 

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 Не участва в гласуването 

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  № 37 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Елена и „Районна 

потребителна кооперация - гр. Елена“ (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, 

находяща се в с. Велковци) 

 

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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Елена и 

„Районна потребителна кооперация - гр. Елена“ с БУЛСТАТ 000114242, 

представлявана от председателя Симеон Стоянов Кънчев, чрез продажбата на частта 

на община Елена, представляваща 40.80% от сграда с идентификатор 10522.500.8.1 и 

предназначение: сграда за търговия, със застроена площ 114 кв.м., находяща се ПИ 

10522.500.8, с. Велковци, община Елена, актувана с АОС 1462 / 27.09.2019 г., вписан в 
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Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 1258, акт № 87, том V, на 

27.09.2019 г. 

2. Утвърждава цена на частта от имота, собственост на община Елена, съгласно 

изготвената пазарна оценка, в размер на 1 290 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), 

без включен ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедурата, както и да сключи договор за продажба.  

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал 

Елена. 

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

предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал 

Елена. 

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 18.12.2019 г. от 

17.00 часа предложението за предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот - 

публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - 

Велико Търново, филиал 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 предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот - 

публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - 

Велико Търново, филиал 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.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична 

общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Велико 

Търново, филиал Елена 

 

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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на 

общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Районна здравноосигурителна каса - В. 

Търново за безвъзмездно управление за срок от три години, считано от 01.01.2020 

г. на част от недвижим имот - публична общинска собственост по АОС № 283 / 

25.07.2001 год., находящ се на ул. „Ил. Макариополски” № 24, гр. Елена в 

административната сграда на община Елена, а именно: помещение № 109, 

находящо се на първи етаж в административната сграда на община Елена, цялото 

с площ от 16 кв. м., при граници на помещението: помещение 110, помещение 108 

и коридор. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в 

него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. компютърни системи), получено 

в Община Елена, за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена. 

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

безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. компютърни системи), получено 

в Община Елена, за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена. 

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 18.12.2019 г. от 

17.00 часа предложението за безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. 

компютърни системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на 

МВР - 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. 
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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 безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. 

компютърни системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на 

МВР - 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 ”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  № 39 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. компютърни 

системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на МВР - гр. 

Елена 

 

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. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост 

и чл. 36, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя безвъзмездно, при спазване волята на дарителя, в полза на Районно 

управление на МВР - гр. Елена, получените под формата на предметни дарения от 

„Джей Пи Ел“ ЕООД - гр. София и Фондация „Звезди под звездите“ - гр. София, 

съответно 7 бр. и 5 бр. настолни компютърни конфигурации с периферия към тях 

(монитори и клавиатури).  

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши или разпореди фактическото 

предаване на компютърните конфигурации в полза на Районно управление на 

МВР - гр. Елена. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за 

трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до околовръстен полигон на с. Брезово и 

Подробен устройствен план - План за улична регулация на с. Брезово. 

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

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

план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до околовръстен полигон на с. 

Брезово и Подробен устройствен план - План за улична регулация на с. Брезово. 

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 17.12.2019 г. от 

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

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до 

околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план - План за улична 

регулация на с. Брезово, 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 даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до 

околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план - План за улична 

регулация на с. Брезово: 

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  № 40 / 19.12.2019 г. 

 

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

Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение до околовръстен 

полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план - План за улична регулация на с. 

Брезово 
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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, ал. 2 и ал. 5, чл. 

108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична 

регулация (ПУР) и План - схема за инженерната инфраструктура в урбанизираната 

територия на с. Брезово. 

2. Одобрява задания за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение от главно разпределително табло 

на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара река“, П/ст „Елена“ до западната 

строителната граница на околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен 

устройствен план - План за улична регулация на с. Брезово. 

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

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - кабел ниско 

напрежение от главно разпределително табло на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара 

река“, П/ст „Елена“ до западната строителната граница на околовръстен полигон на 

с. Брезово.  

4. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със 

срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските 

земи. 

5. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Илиана Георгиева Георгиева и Румен Георгиев Лалев - членове 

на Управителния съвет за имотите, стопанисвани от община Елена, включени в 

обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.  

6. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Илиана Георгиева Георгиева и Румен Георгиев Лалев - членове 

на Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 3, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 5 от настоящето решение.. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за отпускане 

на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на Мирослав Йорданов Петров. 

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

отпускане на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на Мирослав 

Йорданов Петров. 
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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 18.12.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на 

Мирослав Йорданов Петров, 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 отпускане на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на 

Мирослав Йорданов Петров: 

“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 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на 

Мирослав Йорданов Петров 

 

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

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Мирослав Йорданов Петров с ЕГН **********, постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „В. Левски“ № 78, еднократна парична помощ в размер на 1 500 лв. 

(хиляда и петстотин лева) за подпомагане разходите за лечение.  

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 

от настоящото решение. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за гласуване 

на представителя на община Еленапри вземане на решения от Общото събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно 

Общо събрание. 

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

гласуване на представителя на община Еленапри вземане на решения от Общото събрание 

на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на 

извънредно Общо събрание. 

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 18.12.2019 г. 

от 16.00 часа предложението за гласуване на представителя на община Еленапри вземане 

на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – 
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гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали се”- няма. 

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 18.12.2019 г. от 16.30 часа 

предложението за гласуване на представителя на община Еленапри вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико 

Търново на извънредно Общо събрание, 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 гласуване на представителя на община Еленапри вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико 

Търново на извънредно Общо събрание: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 / 19.12.2019 г. 

 

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. 

Велико Търново на извънредно Общо събрание 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30 от Наредбата за 

упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските 

дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от 

структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет „Икономически 

дейности“ и представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на 

„МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на 

акционерите на дружеството, насрочено за 08.01.2020 г. (или при липса на кворум - за 

31.01.2020 г.) по въпросите, включени в дневния ред, както следва:  

1. При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“; 

2. По точките от дневния ред: 

2.1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в капитала на 

дружеството; 

2.2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в Устава на 

дружеството, в случай, че предложената промяна по т. 1 от дневния ред бъде 

приета. 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 19.12.2019 г. 

 

 29 

Председателя на Общинския съвет даде думата за обяснение на отрицателен вот на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Тъй като 0,40% дялово участие на община 

Елена в дружеството е несериозно. С такъв дял ние нищо не можем да променим. Да си 

става държавна, а ние да си спестим разходите за участията в Общите събрания на 

акционерното дружество. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 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“ 


