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

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

ПРОТОКОЛ
№6
Днес 07 май 2020 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване предписанията на
здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното
помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за
проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.
В работата на заседанието участие взеха всички 13 общински съветника.
От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община
Елена, г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община
Елена, г-жа Десислава Шопова – заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на община
Елена, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“, г-жа Силвия Мирянова
директор на дирекция „ФБМП“.
Присъстваха г-н Благой Кондаков – управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД,
г-жа Мария Тодорова – управител на „Хоспис-Елена“ ООД, г-жа Мария Симеонова –
управител на „Еленски балкан“ ООД, г-н Петко Василев – управител на „Буковец“ ЕООД.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т.
д. № 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от
дължимо възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка
№
РД.02.11-167/23.07.2013 г. между община Елена и "Хидроизомат" АД с обект
"строителство" и предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране
на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони
2007 - 2013 г. № 04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община
Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр.
Елена“.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
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3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г.", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на
проект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община
Елена".
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на
ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект
№
BG06RDNP001-7.001-0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за
реализиране на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация
на ул."Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", сключен между
Община Елена и ДФ "Земеделие".
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков
кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на
условията за същия.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2019 година
на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2020 г.
Вн.: Председател ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За овцеферма".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно
предназначение на имот - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение
(НН) от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река",
П/ст "Елена" - до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.
Вн.:Кмета на общината
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13. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на
с. Средни колиби - План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.
Вн.:Кмета на общината
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата по
внесения проект за дневен ред на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам предложението за приемане годишните
финансови отчети за 2019 година на търговските дружества да стане т.1 от проекта за
дневен ред, с мотив да не бавим управителите на общинските дружества, а да ги
освободим.
Други изказвания по внесения проект за дневен ред не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение т.1 от проекта за дневен ред да стане предложението за
приемане на годишните финансови отчети за 2019 година на търговските дружества с
общинско участие и съответно се промени последващата номерация:
“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 приемане на годишните финансови отчети за 2019 година
на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т.
д. № 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от
дължимо възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11167/23.07.2013 г. между община Елена и "Хидроизомат" АД с обект "строителство" и
предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект от
община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. №
04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г.", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на
проект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община
Елена".
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на
ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект
№ BG06RDNP001-7.001-0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена".
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за
реализиране на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация
на ул."Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", сключен между
Община Елена и ДФ "Земеделие".
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков
кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на
условията за същия.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2020 г.
Вн.: Председател ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За овцеферма".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно
предназначение на имот - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение
(НН) от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река",
П/ст "Елена" - до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на
с. Средни колиби - План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.
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 приемане на
годишните финансови отчети за 2019 година на търговските дружества с общинско
участие.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на годишните финансови отчети за 2019 година на търговските дружества с
общинско участие.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2019 година на
търговските дружества с общинско участие. След проведените разисквания г-н Стефан
Минчев – председател на ПК”БФ”, предложи гласуването да стане по отделно за всяко
дружество, след което подложи на гласуване предложението за приемане на годишния
финансов отчет за 2019 година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД:
„за – 4 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- 1. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД:
„за – 4 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- 1. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ЕЛЕНСКИ
БАЛКАН“ ООД:
„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ХОСПИСЕЛЕНА“ ООД:
„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Останаха 4 дружества. За Балкан, не че неискам да
говоря, но нещата са ясни. Браво на Мария Симеонова. „Хосписа“, имат неразпределена
печалба да си я разпределят. Другите две дружества са проблемни. Изпитват затруднения
в съвременната икономическа обстановка. „Буковец“ може да бъде спасено, само от
общината. Има голяма разлика между вземания и задължения. Аз гласувах „за“
диференцирано гласуване в Комисията, предлагам и сега да ги гласуваме по отделно.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване,
гласуването да стане по отделно за всяко дружество:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на
„БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 51 / 07.05.2020 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „БУКОВЕЦ“
ЕООД гр. ЕЛЕНА
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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. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 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:
1. Приема годишния финансов отчет за 2019 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на
управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в
срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на
„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 52 / 07.05.2020 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 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:
1.
Приема годишния финансов отчет за 2019 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”
ЕООД, като:
1.1. Възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския
регистър по реда и в срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството;
1.2. Решава със стойността на неразпределената печалба от минали години да се
покрият частично натрупаните загуби от предходните периоди.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на
„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА:
“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 № 53 / 07.05.2020 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ЕЛЕНСКИ
БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 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:
1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2019 г.;
1.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския регистър
отчетите съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството.
1.3. Да гласува за отчисление от печалбата за 2019 г. на дивидент в размер на
20%, или в абсолютна стойност 414.15 лв., както и за покриване на част от
загубата на дружеството от 2018 г. в размер на 199.07 лв.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на подложи на
гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на
„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 № 54 / 07.05.2020 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „ХОСПИСЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 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

7

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.05.2020 г.
Р Е Ш И:
1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на
дружеството за 2019 г. и възлагане на управителя да го публикува в Търговския
регистър съгласно реда и сроковете на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.
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
приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико
Търново и изплащане на незаплатена част от дължимо възнаграждение по Договор за
възлагане на обществена поръчка № РД.02.11-167/23.07.2013 г. между община Елена и
"Хидроизомат" АД с обект "строителство" и предмет: "Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата
за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. № 04/321/01126 "Подобряване на социалната
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в
кв. 93 по плана на гр. Елена“.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258/2019 г. на Окръжен
съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от дължимо възнаграждение по
Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11-167/23.07.2013 г. между община
Елена и "Хидроизомат" АД с обект "строителство" и предмет: "Изпълнение на строително
монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата
за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. № 04/321/01126 "Подобряване на социалната
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в
кв. 93 по плана на гр. Елена“.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258/2019
г. на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от дължимо
възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11167/23.07.2013 г. между община Елена и "Хидроизомат" АД с обект "строителство" и
предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект от
община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. №
04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“, като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- 2.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, въпреки, че основанието не
предполага поименно гласуване, предлагам да гласуваме предложението поименно, да се
знае. Мотивът ми е: В изложението си г-н Кмета е написал, че в срок община Елена е
представила своя отговор пред ВТОС, като са направени възражения за забавено
изпълнение по изключителна вина на изпълнителя на договора, респективно недължимост
на лихви за забава, оспорен е изцяло искът за връщане на гаранцията за изпълнение и е
предявена претенция за заплащане на неустойка за забава. От тук е ясно, че сумата от 122
082.35 лв. ние я дължим признаваме. Но в цялата история според мен има допуснати
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грешки по изпълнението на обекта, които водят до щета на община Елена. За мен не е ясно
как подписваме договор с ДФ“Земеделие“ за 122 дни, а с изпълнителя нямаме срок, с
неустойка 10%, а към ДФ“Земеделие“ неустойката е 100%, т.е връщаме сумата. Според
мен щом връщаме парите на ДФ“Земеделие“ е трябвало да прекратим и договора с
изпълнителя. Това, че са правили подобрения, това са допуснати грешки от тяхна страна.
Да безспорно, съда ще ни осъди. Аз не мога да подкрепя подобно предложение.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ние сме на различни позиции с г-н Кънчев.
Станалото, станало не можем да променим нещата. И на заседанието на Постоянната
комисия казах, че има някой виновен. Общината ще бъде ощетена със 122 хил.лв. Обекта е
завършен. Изпълнението му не е добре контролирано. Да не навлизаме в детайли. Това е
най-добрия вариант – спогодба. По-добре да се отърваме от случая, да не продължава
агонията. Съд, дела, разходи, лихви. Бил съм кмет дълги години и разсъждавам по този
начин. Да отървем общината от този проблем. В комисията от тези двама въздържали се,
аз не съм от тях и сега отново ще подкрепя предложението.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете. В Комисията гласувах „въздържал се“, но сега ще гласувам „против“.
Г-н Топалов говори все едно от името на инж.Млъзев. Някой не си е свършил работата в
годините. За размерите на нашата община 122 хил. лв. не са малко пари. Имаме юристи да
се водят дела. Тези безобразия, решил да строи после се отказал, връщаме парите във фонд
Земеделие, изтекъл проекта, някой както каза г-н Кънчев не си е свършил работата.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Едно уточнение. В обяснителната записка към
предложението сумата 122 082.35 лв. е записана без ДДС представляваща стойността на
извършените СМР на обекта, а в проекта за решение е с ДДС. Получава се разминаване,
като това са 20 хил.лв.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Димитрина Иванов – директор на дирекция „УТОС“: То е с приспадане на отделните
претенции. Окончателно сумата е 122 082.35 лв. с ДДС.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Дуплика на г-н Йорданов. Йордане, не ме сравнявай
с Млъзев. Ти май не чуваш какво съм казал. Говорим за община Елена не за Сашо
Топалов, Дилян Млъзев и Йордан Йорданов. Говорим за проблем, който трябва да се
реши. Нека бъдем градивни, конструктивни. Ако отидем на съд г-н Млъзев каза, че риска е
голям. Ще ни осъдят и ще платим още 60 хил.лв. Подкрепям кмета, защото съм бил кмет и
го подкрепям, защото е направил предложение, и е преценил, че това е най-доброто за
община Елена.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Две уточнения по направените изказвания. І-во
срока от 122 дни е срока сключен между общината и изпълнителя, а с ДФ“Земеделие“
беше много по-голям. Съгласно предоставената оферта изпълнителя трябваше да
приключи за 122 дни. Имаше спиране, поради възникнали неблагоприятни условия. В
рамките на договора с фонд „Земеделие“ се опитвахме да завършим обекта, но не успяхме
в крайна сметка. Другото общината не е ощетена, защото на практика със свои средства,
веднъж с авансовото плащане, което върнахме на ДФ“Земеделие“, излиза че сама е
финансирала изграждането на тази сграда. Да има пропуснати ползи и за това тръгваме на
този вариант. Не мога да се ангажирам с изхода на съдебното дело.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение за поименно гласуване на предложението:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 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 съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д.
№ 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от
дължимо възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11167/23.07.2013 г. между община Елена и "Хидроизомат" АД с обект "строителство" и
предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект от
община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. №
04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ПРОТИВ”
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55 / 07.05.2020 г.
Относно: Съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258 / 2019 г.
на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от дължимо
възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11 - 167 /
23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и
предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект от
община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 2013 г. № 04 / 321 / 01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община
Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ - 1796 в кв. 93 по плана на гр.
Елена”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Спогодба по чл. 234 от ГПК по
т. д. № 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико Търново;
2. Дава съгласие Община Елена да изплати незаплатената част от дължимо
възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11 - 167 /
23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и
предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект от
община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013
г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, в
размер до 122 082.35 лв. с ДДС.
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 извършване
на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2020 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 2020 г. на община Елена.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- 2.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Изказах своята позиция пред специалистите от
общинска администрация, че когато залагаме някакви пари в Инвестиционната програма
ние трябва да знаем с тях какво искаме да направим и на каква стойност. Направиха ми
впечатление сумите, които се предлагат. Г-н Млъзев каза, че това са икономии.За мен
силно казано икономии. Икономия от подова настилка на Детска градина, която е 80 кв. и
е направена оферта за 6 700 лв. за мен е много. Да бъде направена топлоизолация на
сграда 150 кв. за 14 500 лв. също е много. Подмяна на дограма за 21 кв. за 5 600 лв. също е
много. Аз правя предложение тези суми да не бъдат коригирани сега, а да се поискат нови
оферти, тъй като тези оферти за мен са неточни. И за в бъдеще, когато се предлагат
някакви промени, ще държа да бъдем информирани за какво се харчат парите и на каква
цена, защото аз съм правил ремонти, имам понятие и за цени на строителни материали, и
не бих си направил ремонт на такава цена. Имам предложение тези пунктове да отпаднат
до направа на нова оферта. Сигурно и за други обекти ще е така, защото при обсъждане на
Инвестиционната програма нееднократно съм казвал на специалистите от общинска
администрация, че ние трябва да имаме яснота с тия пари какво ще правим. Не можем да
заложим 10 хил.лв. за подова настилка в Детска градина 80 кв. и да казваме ние имаме
икономия от 3 хил.лв. Извинявайте, но ние ако заложим 15 хил.лв. ще имаме икономия от
7 хил.лв.. Когато ги залагаме ние трябва да сме наясно за колко пари и какъв ремонт ще
бъде извършен.
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Анета Ламбурова – общински съветник: Искам само да уточня тези записани стойности за
извършени ремонтни дейности са на база подадени оферти или на приключена дейност.
Защото ако сега ги приемем и се окажат недостатъчни средствата, после…? Имам предвид
стълбите на училището. В момента това, което виждам е, че освен стълбите има спукана
стена, която следва да бъде ремонтирана. Ние не сме я виждали докато не се махнаха
плочите. Тя трябва да бъде ремонтирана, защото е доста опасна и дали всичко това е
предвидено, тъй като обекта е в действие. И тези заложени стойности ще покрият ли? И
сега ако ги приемем няма ли да се наложи да правим корекции в последствие?
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Вижте има принципи. Ние приехме бюджета на
общината за 2020 година. Приехме Инвестиционна програма с обекти и цифри. Тогава
гласуваха всички. В една Инвестиционна програма, както и до сега, ще се налагат
компенсирани промени. Защо? Ами защото се залагат 10 хил.лв., а те излизат 8 или 10
хил.лв. В един момент се явяват непредвидени разходи. Тези цифри, които коригираме пак
ще се наложи да коригираме. Аз гласувах „за“ в Комисията и пак ще гласувам „за“. Нека
не пречим на местната власт да си върши работата.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Извинявам се, че пак вземам думата. Ние не
искаме да пречим на местната власт да си вършат работата. Въпроса е как се харчат
общинските пари. Пак казвам ако аз правя ремонт в къщи първо ще знам какво искам да
направя, колко пари ще ми струва и тогава ще наема фирма. А ние какво правим залагаме
едни пари и викаме фирма да ни направи оферта. В такъв случай фирмата да се събере в
тези, а не да завишаваме. Тази практика трябва да се прекрати. Ние трябва да знаем с тези
пари какво можем да направим и как да го направим. Примерно гласувахме 30 хил.лв.за
ремонт на Читалището в Разпоповци. Какво ще правим с тези пари? Нови керемиди ли?
Покрив? Някой седна ли да ги сметне – не. Ами извинявайте, но то може да се сметне.
Щом аз мога да си направя сметката какво искам да направя и за колко пари. Тук има
специалисти, инженери, които също могат да го направят. Какъв е проблема да го
направят предварително. Да извънредни разходи има, но извънредни разходи са когато
възникне нещо в процеса на изпълнение, а не когато възникнат, защото не сме си
направили сметка. И пак казвам за мен тия цени са високи.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: На г-жа Ламбурова на въпроса: Това което е
заложено, като средства е на база постъпила оферта и сключени договори. Разбира се че
могат да възникнат някои допълнителни дейности. В случая имаме уверението от
изпълнителя, че ще се събере в тия средства. Ако възникне необходимост от допълнителни
средства те ще се внесат за разглеждане, като компенсирани промени и тогава ще се
сключи анекс към договора. По въпроса принципно как се прави Инвестиционна програма
и как се залагат средствата. Ще започна от по-далеч. Когато се обсъждаше проекта за
Инвестиционна програма стана на въпрос и на обсъждането с учебните заведения и
второстепенните разпоредители, че това което правим от години да залагаме средства от
целевата субсидия за капиталови разходи, като нормалното е в Инвестиционната програма
да влизат обекти с пълна проектно-сметна документация. Което означава инвестиционен
проект одобрен, остойностен, оценка за съответствие на проекта с изискванията на
инвестиционното проектиране, сключен договор, наличие на количествено-стойностна
сметка, до етап разрешение за строеж. Факт е че голяма част от обектите, които включваме
не представляват такива обекти с готова проектно-сметна документация и се залагат
някакви средства на база това, което е констатирано от специалистите от общинската
администрация, след което искаме оферти от изпълнителите. Няма да коментирам цените,
разчитам на преценката на колегите. От там идва проблема, че второстепенните
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разпоредители искат да се направи по нещо, било дограма, било фасада или нещо друго, за
което нямаме изготвени проекти и действително мястото на тези обекти не е в
Инвестиционната програма. Вие сте в правото си да приемете или не предложените
промени. Ако не бъде приет новия обект средствата ще останат по старите позиции и ще
бъдат използвани в бъдещи компенсирани промени.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Да вмъкна само нещо. Когато се извършват
ремонти на територията на община Елена и се събират оферти за СМР, и когато се
финансират от община Елена е редно да има поне две-три оферти. Очевидно сумите на
обектите са завишени.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Поради настъпилия спор и различията в гледните точки, Председателя на
Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, предложи предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена да се отложи за
следващо заседание, след което го подложи на гласуване:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56 / 07.05.2020 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл. 76, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ изменението на Инвестиционната програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2020 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на околната среда и водите,
Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", обезпечаващ
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение
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правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на проект "Закриване и рекултивация на
депо за битови отпадъци на територията на община Елена".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на околната среда
и водите, Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по
нарушение правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на проект "Закриване и
рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство
на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда
2014-2020 г.", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура "Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на проект
"Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена",
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Аз казах и на заседанието на Постоянната комисия,
да го споделя и с колегите. Да не стане като т.2 от дневния ред. Приветстваме
реализацията на такива проекти, но да се оглеждат договорите добре.
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 издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г.", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14" за изпълнение на
проект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община
Елена":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57 / 07.05.2020 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на
околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“ за изпълнение
на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на
община Елена
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Административен договор рег. №
BG16M1OP002-2.010-0035-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет
на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“, за изпълнение на проект
ИСУН BG16M1OP002-2.010-0035 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци
на територията на община Елена“, сключен между община Елена и Главна дирекция
„Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда
и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ - Управляващ
орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ в размер на 157 861.16
лв. (сто петдесет и седем хиляди осемстотин шейсет и един лв. и 16 ст.) за
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен
договор № BG16M1OP002 - 2.010 – 0035 - C01 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, процедура
чрез директно предоставяне BG16M1OP002 - 2.010 „Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С - 145 / 14“,
за изпълнение на проект ИСУН BG16M1OP002 - 2.010 - 0035 „Закриване и
рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор рег. №
BG16M1OP002 - 2.010 - 0035 - C01 / 21.04.2019 г. и да ги представи в указаните
срокове пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция
„Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020 г.“.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за издаване на
запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001-7.001-0134 "Реконструкция и
рехабилитация на ул. "Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР
2014 - 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001-7.001-0134 "Реконструкция и
рехабилитация на ул. "Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ
"Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP0017.001-0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" и тротоари към
съществуващи улици в гр. Елена", като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Списъка с улиците ми харесва. Въпроса ми е тази
година ще стане ли?
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да.
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 издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ
"Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP0017.001-0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" и тротоари към
съществуващи улици в 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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 58 / 07.05.2020 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от Oбщина Елена в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001
7.001 - 0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към
съществуващи улици в гр. Елена“
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0134С01/16.05.2019 г., за реализиране на проект № BG06RDNP001-7.001-0134 „Реконструкция
и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“,
сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
294 360.10 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди триста и шейсет лв. и 10 ст.) за
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен
договор № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 - С01 / 16.05.2019 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г.“, Процедура чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001 - 7.001 - УЛИЦИ, за
изпълнение на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 „Реконструкция и
рехабилитация на ул. „Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици в гр.
Елена“, сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие“.
2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001 7.001 - 0134 - С01 / 16.05.2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща
плащане на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул."Възрожденска" и тротоари към
съществуващи улици в гр. Елена", сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие".
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд "Земеделие",
обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на проект №
BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация на ул."Възрожденска" и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", сключен между Община Елена и ДФ
"Земеделие".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен
фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за реализиране на
проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация на
ул."Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", сключен между
Община Елена и ДФ "Земеделие", 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 издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за
реализиране на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 "Реконструкция и рехабилитация
на ул."Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", сключен между
Община Елена и ДФ "Земеделие":
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 № 59 / 07.05.2020 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд
„Земеделие“, обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. за
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реализиране на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 „Реконструкция и
рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр.
Елена“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие”
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г. № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134
С01 / 16.05.2019 г., за реализиране на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134
„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи
улици в гр. Елена“, сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие“,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в
размер на 58 872.02 лв. (петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и два лв. и 02
ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане за ДДС по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРСР 2014 - 2020 г. № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 - С01 / 16.05.2019 г., за реализиране
на проект № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул.
„Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, сключен между
община Елена и Държавен фонд „Земеделие“.
2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001 - 7.001 - 0134
С01 / 16.05.2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за подновяване
срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от
"ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от 16.45 часа
предложението за подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за
оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за
същия, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Няма да стигнат 14 хил.лв. Ние сме единодушни и
ще помагаме, подкрепяме финансово „Елена автотранспорт“. Другия месец пак ще
обсъждаме. В преамбюла подновява, в решението разрешава, има разлика.
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: През 2016 г. Общинския съвет дава съгласие
на „Елена автотранспорт“ да ползва банков кредит в размер на 25 хил.лв. 14 хил.лв. е
остатъка, който е останал от кредита. Целта е да покрият този остатък от 14 хил.лв., но не
могат да извадят парите на един път. В срок до 20 май трябва да приключат тези
финансови операции. Разсрочваме остатъка от задължението, остатъка от 14 хил.лв.
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 подновяване срока за ползване на краткосрочен банков
кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на
условията за същия:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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 № 60 / 07.05.2020 г.
Относно: Подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни
средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за
същия
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. 21, ал. 1, т. 10 от същия и чл. 16, ал. 1, т. 13 от
Наредбата за упражняване правата на собственост 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:
1. Разрешава ползването на банков кредит от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД
при следните условия:
 вид на кредита: кредит за оборотни средства;
 размер на кредита: до 14 000 лв.;
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годишен лихвен процент: до 12 пункта над основния;
срок за ползване: 12 месеца;
обезпечение: запис на заповед до 110% от размера на кредита и залог върху
бъдещи приходи;

2. Възлага на управителя на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД:
2.1. Да договори конкретните параметри и подпише договора за банков кредит
при горепосочените условия;
2.2. Да представи в Общински съвет Елена копие от подписания договор в
тридневен срок от сключването му;
2.3. Периодично, на три месеца, да представя в Общински съвет Елена
информация за състоянието и обслужването на кредита.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена
за 2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена
за 2020 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61 / 07.05.2020 г.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за
2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3,
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2020 г.,
неразделна част от настоящото решение.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2020 г.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за даване на
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за
определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище
гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За ниско свободно жилищно застрояване", като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “УТ“: Да изразя отново възмущението си от
общинска администрация. Настоятелно помолих при внасяне на такива предложения да
имаме приложен графичен материал. Казах, че няма да обсъждаме предложенията ако
нямаме приложени материали към тях, но с цел да не спъваме инвестиционните намерения
нека влязат за обсъждане.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: На заседанието на комисията могат да ги поискат да
ги видят. Не е удобно сега да кажем: Я ако обичате донесете да погледнем за къде става
въпрос. Да не пречим на хората, аз ще гласувам „за“, но не е коректно по този начин да се
изпращат „голи“ предложения без да виждаме за какво става въпрос. Например Средни
колиби, улица еди коя си, ще стане по-късно на въпрос.
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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За ниско свободно жилищно застрояване":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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10
11
12
13

СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62 / 07.05.2020 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната
територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение
на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно
ОУП на община Елена.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 27190.13.12
по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне
на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на
община Елена.
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот №
27190.13.12 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот №
27190.13.12 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП.
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4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Владислав Стоянов Велев, гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, вх. „А“, ет. 4, ап. 12, за
имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на
техническата инфраструктура.
5. Владислав Стоянов Велев, гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, вх. „А“, ет. 4, ап. 12, да
извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по
т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от
настоящето решение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за даване на
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за
определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За овцеферма".
Залата напуска общинският съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната територия на землище с.
Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За овцеферма".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За овцеферма", като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За овцеферма":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
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”
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12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”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 № 63 / 07.05.2020 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната
територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение
на имота - „За овцеферма”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната територия на
землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение - „За
овцеферма”, с показатели на устройствена зона Смф2, съгласно ОУП на община
Елена.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 03054.234.4
по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне
на ново конкретно предназначение - „За овцеферма” с показатели на
устройствена зона Смф2, съгласно ОУП на община Елена.
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот №
03054.234.4 по КККР с. Беброво, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот №
03054.234.4 по КККР с. Беброво, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Николай Емилов Колев, с постоянен адрес с. Беброво, ул. „Първа“ № 17 за имотите
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на техническата
инфраструктура.
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5. Николай Емилов Колев, с постоянен адрес с. Беброво, ул. „Първа“ № 17, да
извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по
т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от
настоящето решение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за даване на
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Яковци,
определяне на ново конкретно предназначение на имот - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище
с. Яковци, определяне на ново конкретно предназначение на имот - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно
предназначение на имот - "За ниско свободно жилищно застрояване", като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
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 на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за
неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно
предназначение на имот - "За ниско свободно жилищно застрояване":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64 / 07.05.2020 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната
територия на землище с. Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение
на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на
землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне
на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”, с
показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с
№ 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище
с. Яковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на
ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” с
показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот
№ 87326.123.40 по КККР с. Яковци, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот
№ 87326.123.40 по КККР с. Яковци, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Антон
Емануилов Емануилов, гр. Русе, ул. „Рига“ № 12, вх. 1, ет. 6, ап. 1, за имотите
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на техническата
инфраструктура.
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5. Антон Еманиулов Емануилов, гр. Русе, ул. „Рига“ № 12, вх. 1, ет. 6, ап. 1, да
извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по
т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от
настоящето решение.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за одобряване
на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН) от главно разпределително табло
(ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река", П/ст "Елена" - до западната граница на
околовръстния полигон на с. Брезово.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН) от главно
разпределително табло (ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река", П/ст "Елена" до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 05.05.2020 г. от
16.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН) от
главно разпределително табло (ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река", П/ст
"Елена" - до западната граница на околовръстния полигон 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 одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН) от
главно разпределително табло (ГРТ) на МТП "Брязово", ВЕЛ 20 кV "Стара река", П/ст
"Елена" - до западната граница на околовръстния полигон 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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65 / 07.05.2020 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН)
от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара река“,
П/ст „Елена“ до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе на кабел ниско напрежение (НН) с начална
точка главно разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара
река“, П/ст „Елена“ до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.
Трасето е разположено в обхвата на общински път VTR3098
с. Палици - с.
Брезово (имот с идентификатор 55261.41.151, с НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици), с
обща дължина на 373 лин. м. и площ на сервитута 1 492 кв. м., по два метра от двете
страни на кабела.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право - право на прокарване на линеен обект за имотите общинска
собственост от трасето по т. 1 след заплащане на изготвените и приети оценки на
Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд
гр. В. Търново.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за частично
изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби - План за улична
регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби - План за
улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.
/материала е приложен/
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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 05.05.2020 г. от
16.00 часа предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с.
Средни колиби - План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото,
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 частично изменение на действащия Регулационен план на с.
Средни колиби - План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото:
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 № 66 / 07.05.2020 г.
Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни
колиби - План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 124а, ал. 1 и ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2
от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изработване на ЧИПУР (частично изменение на план за улична
регулация) - изменение на част от улица с проектни о.т. 16д - 27в - 27б, поставяне на
нови проектни о.т. 27е - 27д - 27г, при запазване на класа на улицата - обслужваща
улица с разстояния между регулационните линии 6.00 метра и улично платно 4.50
метра.

30

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.05.2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите действия по
изработване, процедиране и одобряване на ЧИПУР, и последващите отчуждителни
процедури на засегнатите части от УПИ ІІ - 108, УПИ ІV - 106 и УПИ VІ - 126 в кв.
13, както и уреждане на придаваемите места към УПИ VІІ - 118 и УПИ ІХ - 120, 121 в
кв. 6 по плана с. Средни колиби.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:45 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Териториално отделение Елена на Районна прокуратура – Велико Търново и Кмета на
Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС“
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