
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 7  

 

Днес 28 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 12 от общо 13 общински съветника. 

Отсъства г-н Сашо Топалов. 

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

директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“, 

инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, г-жа Ангелина Йорданова – гл. 

инспектор „Околна среда и води“. 

Присъства г-жа Златина Николова – управител на ДСП.   

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците за 2019 г. - Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински 

план на дейностите за община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2020 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2019 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

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

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 9 

юни 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна статута на имот - публична общинска 

собственост (кметство в с. Костел) в частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

публична общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София. 

                                                                                                               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 12 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 12,  “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 2020 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците за 2019 г. - Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински 

план на дейностите за община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2020 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2019 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

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

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 9 

юни 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна статута на имот - публична общинска 

собственост (кметство в с. Костел) в частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

публична общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София. 

                                                                                                               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 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 27.05.2020 г. от 16.40 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 4 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: На предното заседание изразих позиция. Тогава 

бях против сумата за дограмата на ДГ с.Беброво да бъде завишена. Дадена ми бе подробна 

информация. За напред да ни се предоставят такива подробни оферти за яснота, тъй като 

по предходната оферта сумата бе нереална. Една препоръка към ръководството на СУ 

„Иван Момчилов“. Всички знаем как поради небрежно отношение зимата колекторите на 

спортния салон замръзнаха. Да се стопанисва по-добре за да не се стига до излишни 

разходи. Да се знае, не съм против санировката на ДГ в с. Беброво, но представената ни 

оферта бе нереална. Сега не я виждам в Инвестиционната програма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По отношение ремонта на отоплителната 

инсталация на спортния салон в СУ “Иван Момчилов“. Тук не става дума за големия 

салон, а за малкия салон. Целия корпус не беше включен в ремонта, който се извърши в 

училището. А за ремонта на колекторите средствата са за сметка на училищния бюджет. 

По подмяната на дограма в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ с.Беброво. При приемане на 

офертите с колегите изискваме анализни цени. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. 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 отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 / 28.05.2020 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. 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 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 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 отчет за 

изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2019 г. - Регион 

Велико Търново (2014-2020) с Общински план на дейностите за община Елена. 

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

отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2019 г. - 

Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински план на дейностите за община Елена. 

/материала е приложен/ 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.05.2020 г. от 16.20 часа предложението за отчет за изпълнението на Регионална 

Програма за управление на отпадъците за 2019 г. - Регион Велико Търново (2014-2020) с 

Общински план на дейностите за община Елена, като след проведените разисквания 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за 2019 г. - Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински план на 

дейностите за община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за 2019 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на 

дейностите за община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52 от Закона за управление на 

отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците - 

регион Велико Търново с Общински план на дейностите за Община Елена за 2019 г. 

 

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 приемане на 

Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2019 г. 

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

приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2019 г. 

/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 27.05.2020 г. от 16.40 часа 

предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. 

Елена за 2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинския 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 27.05.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж           

гр. Елена за 2019 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена 

за 2019 г. 

 

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

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за дейността на Домашен 

социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2019 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 г. 

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

приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския 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 27.05.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

в община Елена през 2021 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2021 г.: 

“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  № 70 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2021 г. 

 

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

местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2021 г.  

2. Възлага на кмета на общината при евентуална промяна на обстоятелствата по 

прилагането да внесе предложение за промяна на Плана.    

3. Планът да се предостави на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионалната дирекция 

за социално подпомагане – Велико Търново. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Елена за 2020 година. 

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

приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 2020 година. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския 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 27.05.2020 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2020 година, 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 влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Елена за 2020 година: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 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. 17, ал. 1, т. 3 от същия, чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 21 е от Наредба за приобщаващото 

образование (приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 2020 г. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на 

община Елена (2014-2020) през 2019 година. 

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

одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за 

развитие на община Елена (2014-2020) през 2019 година. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.05.2020 г. от 16.20 часа предложението за одобряване на Годишен доклад за 

наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) 

през 2019 година, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 

гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: Искам да направя само едно уточнение. На стр.5 

Равнище на безработица, колегата който е дал информацията е дал броя на регистрираните 

безработни, а не равнището на безработица. Аз направих извадка към 31 юли безработните 

лица са 305, от тях младежи 41. А към 31 декември безработните лица са 334 лица. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложение за одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2019 година: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 72 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински 

план за развитие на община Елена (2014 - 2020) през 2019 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за 

развитие на община Елена  2014 - 2020 г.  през 2019 г. 

 

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 съгласуване 

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

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

ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 9 юни 2020 г. 

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

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

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

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 9 юни 2020 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.05.2020 г. от 16.20 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките 

от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", 

насрочено за 9 юни 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: В предоставената ни инвестиционна програма от 

Асоциация по ВиК Велико Търново е видно, че за община Елена са предвидени 67 хил.лв. 

Сумата не е малка в сравнение с другите общини. В община Елена има много водоеми. 

Следва да се направи ограждане на санитарно-охранителните зони. Кой ще плаща за тези 

неща и за поддръжката на ВиК мрежата? Дали предвидената сума ще стигне? На 

територията на община Елена има опасни водопроводни мрежи – етернитови стари тръби. 

Със създаването на тези Асоциации аз не бях съгласен, но това е държавна политика. 

Притеснен съм, че сумата е малка за поддръжката на мрежата в района с тези стари тръби 

и каптажи.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложение за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 9 

юни 2020 г.: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 / 28.05.2020 г. 

 

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

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

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

9 юни 2020 г. 

 

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

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

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

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

за краткост „Асоциацията“), насрочено за 9 юни 2020 г., а при липса на кворум - за 11 юни 

2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  

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

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

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

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

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на решение за съгласуване на Подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и 

съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 

г. 

3.2. По т. 2: Да участва в разискванията във връзка с писмото на Министъра 

на околната среда и водите относно предприемането на действия за 

осигуряване на непрекъснатостта на ВиК услугите, като изказва становища и 

дава предложения, ръководейки се от интересите на жителите на община 

Елена. 

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

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването 

му. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

статута на имот - публична общинска собственост (кметство в с. Костел) в частна 

общинска собственост. 

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

промяна статута на имот - публична общинска собственост (кметство в с. Костел) в частна 

общинска собственост. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.05.2020 г. от 

17.00 часа предложението за промяна статута на имот - публична общинска собственост 

(кметство в с. Костел) в частна общинска собственост, 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 промяна статута на имот - публична общинска собственост 

(кметство в с. Костел) в частна общинска собственост: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 / 28.05.2020 г. 

 

Относно: Промяна статута на имот - публична общинска собственост (кметство в с. 

Костел) в частна общинска собственост 

 

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. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1.  Обявява за частна общинска собственост недвижим имот в с Костел, 

представляващ дворно място от 600 кв.м., заедно с построената в него двуетажна 

сграда със застроена площ 57 кв. м, използвана в миналото за кметство, а 

понастоящем неизползвана. Имотът се намира в УПИ ХІІ-44, кв. 8 по плана на с. 

Костел, актуван е като публична общинска собственост с АОС № 190 / 13.07.1999 г., 

вписан в службата по вписванията към Еленския районен съд на 28.03.2005 г. под № 

83, том ІІІ.  

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за отписване 

на имота от актовите книги за публична общинска собственост и състави акт за 

частна общинска собственост. 

 

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 

предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост 

за нуждите на Стационарна комуникационна и информационна система - гр. София. 

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

предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост 

за нуждите на Стационарна комуникационна и информационна система - гр. София. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.05.2020 г. от 

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

публична общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Становището на комисията си остава, аз правя 

конкретно предложение срока за отдаване да бъде 5 години, 10 години е дълъг срок. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Аз ще си позволя да изкажа моята позиция. Нека 

срока си остане 10 години. Не може да има промяна на предназначението, нека си го 

ползват.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Срока го коментирахме с колегите от общинската 

администрация. Моето виждане, е че ако в даден момент има необходимост за нуждите на 

администрацията това ще са двете стаи № 106 и № 107 на втори надземен етаж. 

Складовите и санитарни помещения на първи надземен етаж едва ли. По Закон 10 години 

е максималния срок, дълги години структурата го ползва, затова предлагаме максималния 

срок. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение в проекта за решение срока за безвъзмездно управление от 10 

години да стане от 5 години: 

“ЗА” – 1, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Не се приема.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 

публична общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 / 28.05.2020 г. 

 

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

общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и 

информационна система - гр. София 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

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

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие да бъде сключен договор със Стационарната комуникационна и 

информационна система, БУЛСТАТ: 129010221, седалище и адрес на управление 

1606, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34, представлявана от Полковник 

Людмил Иванов Стоянов - Командир - за безвъзмездно управление за срок от десет 

години, считано от 01.06.2020 г., на част от недвижим имот - публична общинска 

собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 год., находящ се на ул. „Иларион 

Макариополски” № 24 в гр. Елена, административна сграда на община Елена, а 

именно: Първи надземен етаж - фоайе запад, складови и санитарни помещения с 
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площ 191 кв. м. и на Втори надземен етаж - помещения № № 106 и 107 с площ 38 кв. 

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

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

експлоатационните разходи на сградата. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 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“ 


