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П Р О Т О К О Л  

 

№ 6  

 

Днес 30 декември 2019 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена 

се проведе  извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

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

Отсъстваха г-н Валентин Гуцов и г-н Лазар Костов, подали уведомителни писма до 

председателя на Общинския съвет, че няма да вземат участие в заседанието. 

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

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

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

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

Николова - кметски наместник с. Марян, г-жа Стела Михайлова – кметски наместник         

с. Каменари, г-жа Дочка 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 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година на 

община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно одобрение и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и 

предававане на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 
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“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година на 

община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно одобрение и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и 

предававане на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена. 

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

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

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

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 30.12.2019 г. от 13.30 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година 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 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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” 
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9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 / 30.12.2019 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

 

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

и местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на  нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за финансиране по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на 

ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ 

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

съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за финансиране по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото 

на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.12.2019 г. 

от 13.15 часа предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като след проведените 
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разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали 

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура 

по нарушение на правото на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 / 30.12.2019 г. 

 

Относно: Съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за 

финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

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. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

2. Потвърждава, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно 

съответстват на подмярка 5.1.3.5. „Закриване и рекултивация на съществуващото 

депо“ към мярка 5.1.3. „Отпадъци“, специфична цел 5.1. „Подобряване на 

екологичната инфраструктура, осигуряваща по-добро качество на живот“ към 

приоритет 5. „Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и 

постигане ефективно използване на природните ресурси“ от Общинския план за 

развитие на община Елена, приет с Решение № 54/12.06.2014 г. на Общински съвет 

Елена. 

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

действия, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение по т. 1 

от настоящото решение. 
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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 одобрение и 

приемане на инвестициите на територията на община Елена, извършени от „ВиК 

Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и предававане на същите за управление 

от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД 

гр. Велико Търново. 

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

одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Елена, извършени от 

„ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и предаване на същите за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужване от „ВиК 

Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. 

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 30.12.2019 г. от 13.30 часа 

предложението за одобрение и приемане на инвестициите на територията на община 

Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и предаване 

на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужване 

от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, като след проведените разисквания 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.12.2019 г. от 

13.45 часа предложението за одобрение и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и 

предаване на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената теротория, 

обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, 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 11 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 одобрение и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и 

предаване на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената теротория, 

обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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 отсъства 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

“ЗА” – 11, “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  № 45 / 30.12.2019 г. 

 

Относно: Одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Елена, 

извършени от „В и К Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново през 2019 г. и предаване 

на същите за управление от Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

 

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. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и 

доп., бр. 58 от 2015 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, град 

Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия 

съгласно Протокол от 09.12.2019 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с 

двустранен Приемо-предавателен протокол активи на обща стойност 214660.33 лв.: 

1 ПОМПИ - 2 БР. 
ПС за с. МАЙСКО 

11683.94 
ПС за с. СВЕТОСЛАВЦИ 

2 ЧЕСТОТЕН РЕГУЛАТОР ПС "ЕЛЕНА" 8923.50 

3 СКАДА СОФТУЕР ПС "ЕЛЕНА" 10015.95 

4 
СИСТЕМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 

ДАННИ 
ПС "ЕЛЕНА" 48876.00 

5 ВОДОПРОВОД  

НАЧАЛО с. КОНСТАНТИН ПОСОКА 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА с. 

СВЕТОСЛАВЦИ, с. КАМЕНАРИ и с. 

КОНСТАНТИН 

8142.83 

6 ВОДОПРОВОД  от ПС към НР за с. МАЙСКО 19344.07 

7 
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПС за с. МАЙСКО 11290.50 

8 ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ ПС за с. МАЙСКО 8846.06 

9 СПИРАТЕЛЕН КРАН 
ХРАНИТЕЛНА ТРЪБА в НАЧАЛО НА 

с.ПАЛИЦИ 
465.87 

10 ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
ДО КЪЩА ЗА ГОСТИ "БАЛКАНСКИ 

РАЙ" 
725.74 

11 ВОДОПРОВОД  ул. "ГРАДИНАРСКА" 54678.37 

12 ВОДОПРОВОД  с. БЕБРОВО 381.05 

13 ВОДОПРОВОД  ул. "ПРОБУДА" 29624.67 

14 ВОДОПРОВОД  ул. "ХАДЖИ ЮРДАН БРАДАТА" 531.19 

15 ВОДОПРОВОД  
ВРЪЗКА от с. ИЛАКОВ РЪТ за с. 

ХЪНЕВЦИ 
413.80 

16 
СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ 

ОТКЛОНЕНИЯ - 2 БР. 

ул. "ПРОБУДА" № 10 
716.79 

ул. "ОСМА" № 21 
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2. На основание чл. 198ж от Закона за водите (ЗВ) и § 9, ал. 10 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във 

връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, Община Елена да предаде новоизградените 

дълготрайни материални активи, приети с приемо-предавателен протокол, за 

управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К 

„Йовковци“ ООД, Велико Търново (А ВиК); 

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и 

ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между А ВиК и „В и К 

„Йовковци“ ООД, гр. В. Търново договор, който е в сила от 01. 06. 2016 г., Община 

Елена да предаде за  стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора В и К 

„Йовковци“ ООД активите по т. 2; 

4. Упълномощава кмета на Община Елена да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като за целта изпрати 

уведомление до Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново, ведно с приложени копия на 

необходимите документи. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:00 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“ 


