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П Р О Т О К О Л  

 

№ 9  

 

Днес 25 юни 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, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“, г-н Христо Захариев – 

директор на дирекция „ХДИРПС“, арх.Красимир Попов – гл.архитект на общината. 

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

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

с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци, г-жа Стела 

Михайлова – кметски наместник с. Каменари, г-жа Катя Цвяткова – кметски наместник      

с. Блъсковци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Снежана Стоянова 

кметски наместник с. Средни колиби, г-н Румен Стойков - кметски наместник с. Яковци, 

г-жа Донка Златева – кметски наместник с. Костел, г-жа Росица Стефанова – кметски 

наместник с. Тодювци, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали. 

Присъстваха представители на читалищата на територията на община Елена. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 13 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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип и домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените 

читалищни дейности и изразходвани средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

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

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно продажба на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно oдобряване на окончателен Общ устройствен план на 

община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 5 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за провеждане на преговори с 

постоянния синдик на "МБАЛ "Д-р Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) 

за придобиване на активи, собственост на дружеството, в полза на община Елена, 

разгледано на заседанията на ПК“Бюджет и финанси“ и ПК“Хуманитарни дейности“, и се 

промени последващата номерация. 

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

внесения проект за дневен ред на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам предложението за обсъждане и 

приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходвани средства от 

читалищата на територията на община Елена през 2019 г. да стане т. 1 от проекта за 

дневен ред, с мотив да не бавим хората, а да ги освободим. 

Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

по реда на постъпване постъпилото предложение като т. 5 в проекта за дневен ред да бъде 

включено предложението за провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  

"Д-р Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, 

собственост на дружеството, в полза на община Елена, и 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 

постъпилото предложение предложението за обсъждане и приемане на докладите за 

осъществените читалищни дейности и изразходвани средства от читалищата на 

територията на община Елена през 2019 г. да стане т. 1: 

“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 обсъждане и приемане на докладите за осъществените 

читалищни дейности и изразходвани средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип и домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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3. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

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

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  

"Д-р Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, 

собственост на дружеството, в полза на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно oдобряване на окончателен Общ устройствен план на 

община Елена. 

                                                                                                               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 обсъждане и 

приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходвани средства от 

читалищата на територията на община Елена през 2019 г. 

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

обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и 

изразходвани средства от читалищата на територията на община Елена през 2019 г. Като 

вносител направи процедурно предложение докладите на читалищата да бъдат гласувани 

поотделно. Има такава практика с търговските дружества с общинско участие. 

Общинските съветници може да имат различно отношение към внесените доклади на 

различните читалища. Уточни, че по Закона за народните читалища, докладите на 

читалищата се обсъждат от Общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с 

участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите. 

/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 24.06.2020 г. от 16.15 часа 

предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни 

дейности и изразходвани средства от читалищата на територията на община Елена през 

2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.06.2020 г. от 

16.45 часа предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените 

читалищни дейности и изразходвани средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

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

Валентин Гуцов – общински съветник: С приемането на това решение, ние приемаме една 

информация за отчетените средства от читалищата. В началото на годината при 

приемането на бюджета за 2020 година имаше доста разисквания по отношение на 

отпуснатата субсидия. При отчитане на разходите при някои читалища не виждам да се 

отчитат постъпления от наеми. Миналата година бе изборна аз съм свидетел, че в някои 
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читалища се проведоха събрания, но не са отчетени средствата от наем. Другия момент е 

събирането на членски внос. В някои читалища няма отчетен членски внос. Вярно е че 

членската маса е малко, годините са трудни, но все пак когато искаме субсидия това 

означава, че това читалище има членска маса, има дейност. Тъй като тази година с тази 

пандемия читалищата не са развивали дейност ще ми е интересно какво ще отчетат на края 

на годината, тъй като много от тях изразяваха опасения, че няма да им стигнат средствата 

от отпуснатите субсидии. А другия момент е че субсидиите отиват предимно за заплати. 

Има едно перо граждански договори, които не се знае за какво са. Едно или две читалища 

са отчели, че са направили козметични ремонти, такива текущи или неотложни. Мисля че 

сградите имат нужда от ремонт. Не бива да се разчита само на субсидия. Да държавата е 

предвидила, общината помага до колкото и е възможно, но нека проявяват отговорност и 

самите читалища да покажат, че са добри стопани. Имаше едно разминаване в докладите, 

мисля, че е техническа грешка. Става въпрос за разход за телефон в размер на 11 хил.лв. 

Пак призовавам председателите на читалищата в следващите отчети да описват по-

подробно разходите, защото само записан граждански договор е доста спорно какво значи. 

И друго приходите от ползването на читалищата трябва да бъдат отчитани.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение гласуването да стане по отделно за всяко читалище: 

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

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда –1942“ с. Бадевци през 2019 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Надежда – 1942“ с. Бадевци през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище  „Надежда –1942 с. Бадевци 

през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда Беброво 1870“ с. Беброво  през 

2019 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Надежда Беброво – 1870“ с. Беброво  

през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Надежда Беброво - 1870“ 

с. Беброво  през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци през 

2019 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  № 80 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Съгласие – 2014“                

с. Блъсковци през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий – 1928“             

с. Буйновци през 2019 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий –1928“         

с. Буйновци през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий  

1928“ с. Буйновци през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Просвета – 1927“ с. Дрента през 2019 

година: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Просвета – 1927“ с. Дрента през 2019 

година. 

 

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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Просвета– 1927“ с. Дрента 

през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Напредък - Елена - 1863“ гр. Елена  през 

2019 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Напредък - Елена - 1863“ гр. Елена  

през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Напредък-Елена-1863“             

гр. Елена  през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище  „Пробуда – 1903“ с. Илаков рът през 

2019 г. 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище  „Пробуда – 1903“ с. Илаков рът през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище  „Пробуда – 1903“                

с. Илаков рът през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности 

и изразходваните средства от Народно читалище „Иван Комитов - 1976“ с. Каменари през 

2019 г.: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Иван Комитов - 1976“ с. Каменари 

през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Иван Комитов - 1976“                  

с. Каменари през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Искра – 1900“        

с. Константин  през 2019 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Искра – 1900“ с. Константин  през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Искра – 1900“                       

с. Константин  през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Наука – 1899“      

с. Костел през 2019 г.: 

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



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2020 г. 

 

 9 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Наука – 1899“ с. Костел през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Наука – 1899“ с. Костел 

през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Наука 1900“        

с. Марян през 2019 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище  „Наука 1900“ с. Марян през 2019 

година 

 

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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище  „Наука 1900“ с. Марян 

през 2019 година. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Просвета – 1897“ 

с. Палици през 2019 г.: 

“ЗА” – 11 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище  „Просвета – 1897“ с. Палици през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище  „Просвета – 1897“               

с. Палици през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за Обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Просвета-

Разпоповци-1881“ гр. Елена  през 2019 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Просвета – Разпоповци - 1881“             

гр. Елена  през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Просвета-Разпоповци-

1881“ гр. Елена  през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Развитие – 

Руховци – 1914“ с. Руховци  през 2019 г.: 

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



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2020 г. 

 

 11 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Развитие – Руховци – 1914“               

с. Руховци  през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Развитие – Руховци – 

1914“ с. Руховци  през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Събуждане – 

1894“ с. Средни колиби през 2019 г.: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Събуждане – 1894“ с. Средни колиби 

през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Събуждане – 1894“             

с. Средни колиби през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда – 1904“    

с. Тодювци през 2019 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Надежда – 1904“ с. Тодювци през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Надежда – 1904“                

с. Тодювци през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Христо 

Смирненски - 1890“ с. Чакали през 2019 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Христо Смирненски - 1890“                

с. Чакали през 2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Христо Смирненски - 

1890“ с. Чакали през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Надежда – 1927“ 

с. Шилковци през 2019 г.: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище  „Надежда – 1927“ с. Шилковци през 

2019 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище  „Надежда – 1927“               

с. Шилковци през 2019 г. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за обсъждане и приемане на доклад за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Съзнание - 2012“  

с. Яковци през 2019 г.: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от Народно читалище „Съзнание - 2012“ с. Яковци през 2019 

година 

 

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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация доклада за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от Народно читалище „Съзнание - 2012“                

с. Яковци през 2019 г. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура по Целева 

програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в 
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социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, 

лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас. 

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

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура по Целева 

програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в 

социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, 

лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.06.2020 г. 

от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип и домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас, като след проведените 

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

се”- няма. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.06.2020 г. от 

16.45 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип и домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас, 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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура 

по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и 

домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура по 

Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и 

домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас 

 

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. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за 

социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по обявената 

процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от  

резидентен тип на територията на страната домове за деца, лишени от родителска 

грижа 

 

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 откриване 

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

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

документация и комисия за провеждане на търга. 

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

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

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

тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

/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 24.06.2020 г. от 

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

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

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

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

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

Сашо Топалов – общински съветник: Призовавам общинските съветници да подкрепят 

внесеното предложение. То е в две части. Става въпрос за два имота. Това е форма на 

грижа и стопанисване на общинската база. Училището в с. Блъсковци сме го обявявали 

няколко пъти за продажба, но купувач не се е явявал. Дано сега се явят. Виждате акта за 

общинска собственост е от 2006 година. Същото звучи и за имота в с. Средни колиби. 

Това е бившето кметство. Дано нещата се случат. Да се намерят купувачи да ги купи, 

освежи и приведе в приветлив вид. Аз ще гласувам категорично „ЗА“. 

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 откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

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

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

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
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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  № 98 / 25.06.2020 г. 

 

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

продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

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

търга.  

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска 

собственост, а именно: 

1.1. Застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.20, с площ от 328 кв. м. 

с начин на трайно ползване: ниско застрояване. Ведно с построената в него 

едноетажна сграда с идентификатор 04460.202.20.1, със застроена площ от 262 

кв. м. с предназначение: сграда за образование, находящ се в с. Блъсковци, 

община Елена, при граници:04460.202.28, улица, Община Елена, улица, 

актуван с АОС № 481 / 26.07.2006 г., вписан в служба по вписванията гр. Елена 

под № 22, том VІ на 25.09.2006 г.; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 04460.202.28 с площ 1555 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 м), находящ се в с. Блъсковци, община Елена, при 

граници: 04460.202.20, улица, Община Елена, Община Елена – гробище, улица 

актуван с АОС № 490 / 20.09.2007 г., вписан в служба по вписванията гр. Елена 

под № 150, том VІ на 20.09.2007 г.; 

1.3. Урегулиран поземлен имот  ХІ – „за селсъвет“ в  кв. 8 с площ 608 кв.м., по 

плана с. Средни колиби, община Елена, ведно с построените в него двуетажна 

жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м., стопанска (второстепенна) 

постройка със застроена площ 21 кв.м., стопанска сграда (санитарен възел) със 

застроена площ 2 кв.м., при граници: Улица, УПИ Х- 68, УПИ V – 69 и УПИ 

ХІІ-69,  актуван с АОС № 1480 / 11.12.2019 г., вписан в служба по вписванията 

гр. Елена под № 37, том VІІ на 19.12.2019 г. 
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2. Утвърждава начални тръжни цени за имотите както следва:  

2.1. За застроен поземлен имот с идентификатор 04460.202.20 от 15 400 

(петнадесет хиляди и четиристотин) лв., в това число стойността на земята 

1 312 (хиляда триста и дванадесет) лв. без включен ДДС; 

2.2. За поземлен имот с идентификатор 04460.202.28 от 7 775 (седем хиляди 

седемстотин седемдесет и пет) лв. без включен ДДС; 

2.3. За урегулиран поземлен имот  ХІ – „за селсъвет“ в  кв. 8  по плана с. 

Средни колиби от 18 900 (осемнадесет хиляди и деветстотин) лв., в това число 

стойността на земята 7 296 (седем хиляди двеста деветдесет и шест) лв. без 

включен ДДС.  

3. Утвърждава тръжните условия както следва:  

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

отговарят едновременно на следните условия:  

      3.1.1.  Закупили тръжна документация в указания срок; 

      3.1.2. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта                               

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

    3.1.3. Подали документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки                

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

   3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит;  

   3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

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

4. Утвърждава тръжна документация както следва 

4.1. Заявление за участие в търга; 

4.2. Предложение за цена; 

4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

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

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

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

относно процедурата по провеждане на търга; 

4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 

4.6. Акт за общинска собственост и скица (ксерокопия). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:             Йордан Димитров – заместник кмет „ИД“; 

и членове:                 Драгомир Цанев –  главен юрисконсулт; 

                                    инж. Димитрина Иванова – директор дирекция „УТОС“; 

                                    Красимира Трънкова – главен експерт „СО“ 

    инж. Зоя Василева – старши експерт „ОС“;  

                                    Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                    Даниел Василев – общински съветник; 
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Резервни членове:  Наталия Мартинова –старши експерт „СО”; 

                                    Стефан Минчев – общински съветник. 

7. Възлага на кмета на община Елена да организира, да проведе търга и да сключи 

договор със спечелилия участник.      

                                                  

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 продажба на 

земеделска земя - общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актовете 

по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

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

продажба на земеделска земя - общинска собственост, предоставена за ползване въз 

основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

/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 24.06.2020 г. от 

16.30 часа предложението за продажба на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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 продажба на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 99 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Продажба на земеделска земя - общинска собственост, предоставена за 

ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя оценката на 166 кв. м. земеделска земя по § 4 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвена съгласно Наредбата за реда за 

определяне на цени на земеделските земи (ПМС № 118 / 26.05.1998 г., загл. изм. ДВ бр. 

75 / 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 55 /07.07.2017 г.), представляваща част от имот с 

идентификатор 27190.505.111, м. „Стаева страна“, вид собственост „Частна“, вид 

територия „Земеделска“, категория 7, Начин на трайно ползване „Лозе“, площ 766 

кв. м, стар номер 505111, в размер на 36.00 (тридесет и шест) лв. 

2. Възлага на Кмета на Община Елена да извърши необходимите административни 

действия при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба. 

 

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 провеждане 

на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  "Д-р Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в 

несъстоятелност) за придобиване на активи, собственост на дружеството, в полза на 

община Елена. 

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

провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  "Д-р Димитър Моллов" - 

Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, собственост на дружеството, 

в полза 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 24.06.2020 г. от 16.15 часа 

предложението за провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  "Д-р 

Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, 

собственост на дружеството, в полза на община Елена, като след проведените разисквания 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.06.2020 г. от 

16.30 часа предложението за провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ  

"Д-р Димитър Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, 

собственост на дружеството, в полза на община Елена, като след проведените разисквания 

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

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2020 г. 

 

 20 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Значим въпрос. По този начин Общинския съвет 

дава съгласие да делегира права на кмета да води преговори. Всички сме солидарни и 

единодушни. Това е една стъпка от доста време нещо да се случи с тази материална база. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за провеждане на преговори с постоянния синдик на "МБАЛ "Д-р Димитър 

Моллов" - Елена" ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, собственост на 

дружеството, в полза на община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100 / 25.06.2020 г. 

 
Относно: Провеждане на преговори с постоянния синдик на „МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, собственост 

на дружеството, в полза на община Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 718, ал. 1 и ал. 2 от 

Търговския закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на кмета на община Елена, лично или чрез упълномощени от него лица, да 

проведе преговори с постоянния синдик на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ 

ЕООД (в несъстоятелност), Мария Георгиева Шукерова, за придобиване на следните 

активи, собственост на дружеството: 

1.1. Сграда с идентификатор 27190.501.30.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на гр. Елена,  одобрени със Заповед № РД-18-

265 / 22.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно със съответна 

идеална част от земята, представляваща поземлен имот 27190.501.30 по 

същите КККР с обща площ 18 933 кв.м.; 

1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.30.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на гр. Елена,  одобрени със Заповед № РД-18-

265 / 22.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно със съответна 

идеална част от земята, представляваща поземлен имот 27190.501.30 по 

същите КККР с обща площ 18 933 кв.м.; 

1.3. Частта на съсобственика в „Хоспис Елена“ ООД, а именно 5/6 от дяловете, 

които са собственост на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в 

несъстоятелност). 

2. Задължава кмета на община Елена текущо да информира Общински съвет Елена 

за хода на преговорите със синдика на дружеството в несъстоятелност, както и при 

необходимост да внася за разглеждане съответни предложения с проекти за решения. 
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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 oдобряване 

на окончателен Общ устройствен план на община Елена. 

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

oдобряване на окончателен Общ устройствен план на община Елена, като даде думата на 

арх. Търсанков – ръководител на екипа изработил Общия устройствен план да направи 

кратко експозе. 

/материала е приложен/ 

Арх. Търсанков - ръководител на екипа изработил Общия устройствен план 

направи презентация на Общия устройствен план. 

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 24.06.2020 г. от 

17.00 часа предложението за oдобряване на окончателен Общ устройствен план на община 

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

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Това е окончателното приемане на Общия 

устройствен план. Ако има някакви предложения има ли възможност за корекции?  

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Има. По реда по който е създаден, по 

същия ред се коригира. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Прави ми впечатление, че не са нанесени 

имоти, които са със сменено предназначение, тъй като периода за изготвяне на плана бе 

голям. Като погледнем и данните описание на население, икономика са с доста стара 

давност и не са актуални към момента. Какво ще се случи с тях, след като бъде приет 

Общия устройствен план. Според мен не трябва да им се разрешава промяна на 

предназначение там където не е предвидено в Общия устройствен план. Ще могат ли да 

бъдат отразени в последствие? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Какво например?  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Строежа на пътя за Неювци, строежа на 

Лапавишковци. Строеж, който тук не го виждам отразен. След това на Бръчковци мисля, 

че има по-голямо застрояване от колкото е нанесено.  

 арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Това са устройствени зони. Строежа на 

Лапавишковци е в земеделска земя по Наредба 19. Няма как да се отразяват такива 

строежи.  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: А ще има ли за в бъдеще такива? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Всичко, което се натрупва с времето ако 

противоречи на предвижданията тогава трябва да се правят корекции. Ние сме оставили 

една възможност, защото във времето, което беше между двете гледания в работен 

вариант се установиха доста пропуснати неща - не изчистени.  И сме се опитали до 

колкото е възможно с текстови корекции да дадем възможност да се отразяват такива 

пропуски. Например в плана са пропуснати всички единични имоти по §4.  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: А Бръчковци? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Всичко което е строено в Бръчковци е в 

рамките на околовръстния полигон. Няма нищо строено извън околовръстния полигон. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Може ли да ми кажете каква е тази Наредба 19? 

Този обект на Лапавишковци селскостопански обект ли е? Този селскостопански обект 

няма ли нужда от достъп до канал, Вик? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Да. Тя процедурата е по общия ред, 

както се строи в населеното място, така се строи и там. 
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Йордан Йорданов – общински съветник: Не е ли много впечатляващо на 1 км от 

Лапавишковци? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Там е по-особена ситуацията. Къде има 

друг? 

Йордан Йорданов – общински съветник: Бихте ли ни обяснили какво означава по-особена 

ситуация? Защото този ми изскочи така. Аз ще се въздържа да подкрепя Общия 

устройствен план. Той трябва да се приеме зная, но нека не си позволяваме такива 

волности. Някой си купува една нива там за някакви пари и започва да си строи къща за 

живеене, това не е селскостопански обект като се построи ще видите. Това не ми прилича 

на селскостопански обект, това си е една къща за живеене. Друго, кажете ми от 

последното дискутиране на този Общ устройствен план какво променихте и какво наложи 

това? От изток на запад и от север на юг. И кажете в това населено място променихме това 

и това по такива съображения, включително и по язовир Йовковци“. 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: На язовир „Йовковци“ единственото, 

което е променено е тази зона западно от строителната граница на Яковци, която така или 

иначе е застроена. Това е бившия стопански двор и това е. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Хайде да не приемаме Общ устройствен план на 

някого, в бъдеще да се възползва. Защо? Спомняте си случая с г-н Суков, една скандална 

ситуация, ние тогава се защитихме и Вас и общината и общинските интереси. За това, че 

така го направете, че да бъде защитен, а не като Лапавишковци. 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: За Лапавишковската къща ако искате ще 

Ви се даде специален отговор. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 

Сашо Топалов - общински съветник: Уважаеми арх.Търсанков, уважаеми г-н Кмете, 

уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Предложението, което ще гласуваме е за 

одобряване на окончателен общ устройствен план. Аз ще гласувам „за“. Тук са описани 

всички съгласувателни процедури. Всички инстанции са дали съгласие, които по Закона за 

устройство на територията трябва да си дадат становището. Така че това е заключителната 

процедура за мен по изработването и одобряването на Общия устройствен план. В 

годините могат да настъпят промени, които могат да бъдат отразени. Въпрос на който ни 

се отговори. Във времето съвсем нормално е да настъпят изменения, които се коригират 

по начина по който се стига до окончателния вариант, който ние сега ще одобрим. Това е 

един голям труд. С обстоятелствена част и аз съм благодарен, че г-н Търсанков, с който 

дълги години сме работили заедно, в своето експозе концентрира на основните неща в 

конкретен план. Труден за изработване план, защото Община Елена е много специфична. 

Този труд от 207 страници е изключително полезен, нормативно обоснован като 

потребност и като документ който да регламентира територията на цялата община. Два 

конкретни въпроса. Там пише, че трябва да има Програма за реализация. Различни 

програми в различните сектори, така го разбирам аз. Имаме ли готовност да правим тези 

програми? И второ от любопитство заливна зона, много е заливна зоната където бе 

първоначалния вариант за пречиствателна станция. Арх. Търсанков Вие казахте отсреща. 

Какво означава отсреща? 

арх. Красимир Попов – гл.архитект на общината: Пътя за Костадинчовци. 

Сашо Топалов - общински съветник: Пътя за Костадинчовци и в дясно брега над река 

Еленска, добре благодаря. 

арх. Търсанков – Вече съществуват тези Програми така наречените проекти за 

интегрирано развитие на общините, където всъщност за всеки от плановите периоди се 

определят инвестиционните намерения, които са в рамките на този Общ устройствен план. 

Всичко зависи от инвестиционните програми и съответните действия, които се 

предприемат, както от общинските, държавните така и от частните инвеститори, което е 

много важно, че това не е задача само на общината и държавата. Това е един обществен 
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договор, с който ние следва да се съобразяваме и когато искаме да реализираме 

съответните инвестиционни намерение, тоест той да координира всички начинания да не 

се правят противоречиви ходове, които да създават проблеми. 

Други изказвания не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник Йордан Йорданов  

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за oдобряване на окончателен Общ устройствен план на 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  № 101 / 25.06.2020 г. 

 

Относно: Oдобряване на окончателен Общ устройствен план на община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява окончателен Общ устройствен план (ОУП) на община Елена, ведно с 

приложенията, представляващи неразделни части от същия: графични и текстови 

материали, правила и нормативи за прилагането му. 

2. В 7-дневен срок от приемането на настоящото решение, същото да се изпрати на 

областния управител на област Велико Търново. 

3. След влизане в сила на настоящото решение: 

3.1. Одобреният Общ устройствен план (ОУП) на община Елена, ведно с 

приложенията, представляващи неразделни части от същия, да се публикуват 

на интернет страницата на община Елена; 

3.2.  Решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник по реда на 

чл. 127, ал. 6, предложение предпоследно. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:10 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“ 


