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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 0  

 

Днес 23 юли 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 11 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха г-н Йордан Йорданов и д-р Стела Горбанова-Василева подали уведомителни 

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

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

Елена,  г-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 Силвия Мирянова директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев – 

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

инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, г-жа Иванка Пеева – ст.експерт 

„ОСКП“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Росица 

Стефанова – кметски наместник с. Тодювци. 

Присъства арх. Христо Търсанков - ръководител на екипа изработил Общия 

устройствен план. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно изменение на общинския бюджет за второто тримесечие 

на 2020 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 
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5. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за 

упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалните помощи и социалните услуги 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 

август 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районен съд – Елена. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

12. Предложение относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове 

за недвижими имоти, собственост на "Буковец" ЕООД за сметка на бюджета на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно вземане на решение за заплащане на направени и 

предстоящи съдебни разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд 

Елена, с ищец "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 14 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отмяна на Решение № 101 / 

25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за одобряване на Окончателен проект на Общ 

устройствен план на община Елена. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение, като т. 14 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за 

одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на община Елена: 

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

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

проекта за дневен ред с гласуваната допълнителна точка: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно изменение на общинския бюджет за второто тримесечие 

на 2020 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

5. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна в Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за 

упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалните помощи и социалните услуги 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 

август 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районен съд – Елена. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

12. Предложение относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове 

за недвижими имоти, собственост на "Буковец" ЕООД за сметка на бюджета на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно вземане на решение за заплащане на направени и 

предстоящи съдебни разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд 

Елена, с ищец "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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14. Предложение относно отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински 

съвет Елена за одобряване на Окончателен проект на 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 изменение 

на общинския бюджет за второто тримесечие на 2020 година. 

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

изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2020 година. 

/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 22.07.2020 г. от 16.30 часа 

предложението за изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2020 година, 

като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - 

няма, „въздържали се”- 1. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 

2020 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2020 г. 

 

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

и местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка 

с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности 
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за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава 

уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 

30.06.2020 г., както следва: 

1. По приходната част: 14 411 196 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 14 411 196 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

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 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 22.07.2020 г. от 16.30 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”- 1. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 / 23.07.2020 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, във връзка с 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 ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа. 

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

извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа. 

/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 22.07.2020 г. от 16.30 часа 

предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, като след проведените 

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

се”- 1. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
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8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 87 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., чл. 42, ал. 5 от Постановление № 381 / 30.12.2020 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., в съответствие с т. 

6 от Раздел VІІ от Указания № ФО - 1 / 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за 

съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от 

Европейския съюз за 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно 

приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – член на ПК“Местно самоуправление“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 16.15 часа 

предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., като след проведените 

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

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

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 Отчет за 

изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

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

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация 

за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – член на ПК“Местно самоуправление“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 16.15 часа 

предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., като след 

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

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

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 допълване 

на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г. 

в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в 

закон“. 

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

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, 

определени в закон“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение 

да продаде на лица, определени в закон“, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

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” – 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  № 107 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“  

 

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

и местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9  от Закона за общинската собственост и 

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

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена през 2020 г., приета с Решение № 15 / 30.01.2020 г. на 

Общински съвет Елена в частта „Д“, а именно: „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон”, със следния имот, частна 

общинска собственост:  

4 / 10 идеални части от правото на собственост върху поземлен имот, находящ се в 

гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2 с идентификатор 27190.501.286 с площ 268 кв.м. 

ведно с построените  в него сгради: 

1. Сграда с идентификатор 27190.501.286.1, с площ 144 кв.м., брой етажи 2, 

предназначение: сграда със смесено предназначение; 

2. Сграда с идентификатор 27190.501.286.2, застроена площ 52 кв.м, брой 

етажи 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана 

Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до десет м.) 

При граници и съседи: 27190.501.9677, 27190.501.287, 27190.501.9727, 27190.501.9590. 

По Акт за частна общинска собственост № 1485 / 13.07.2020 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС -  Елена акт № 112, том ІІІ  на 14.07.2020 г. 
 

2. Пазарната оценка да се изготви от независим оценител и да се внесе за одобрение 

по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

 

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 определяне 

на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. 

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

определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане. 

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

Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за определяне на имоти – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 

чл. 5, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, 

както следва: 
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№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Стойност 

в лв. АОС № / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 46 918. 00 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 

1.3. 

Апартамент № 2, вх. „А“, ет. 1 

със застроена площ 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. „А“, ет. 3 

със застроена площ 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. „Б“, ет. 3 

със застроена площ 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. „Б“, ет. 2 

със застроена площ 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

със застроена площ 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

78 / 09.01.1996 г. 

1.4. 
Апартамент № 3, ет. 2, вх. „Б“ 

със застроена площ 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.5. 

Масивна двуетажна сграда и 

дворно място („Къща на д-р 

Петков“) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“  

№ 11 

49 463.30 27 / 20.07.1993 г. 

1.6. 

Дворно място с площ от 389 кв. 

м., заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. № 

352 в кв. 63  

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски”  

№ 13 

6 094.90 225 / 19.04.2000 г. 

1.7. 

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена,  

ул. „Иван Момчилов” № 97 

5 804.40 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.8. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена,  

ул. „Крайбрежна” № 32 

3 362. 30 

3 569. 00 

5 442. 10 

239 / 14.06.2000 г. 

1.9. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152.30 

240 / 14.06.2014 г. 

1.10. Апартамент № 14, вх. „Б“, ет. 5 
гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 89 
5 449.18 241 / 14.06.2000 г. 
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1.11. 
Апартамент № 11, вх. „В“ 

Апартамент № 14, вх. „В“ 

гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 95 

3 851.00 

3 654. 60 
278 / 13.03.2001 г. 

1.12. Апартамент № 14 , вх. „Б“ гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 

1.13. 

Застроен жилищен парцел с 

площ 771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена 

през 1974 г. и застроена площ 

88.74 кв. м.: I-ви етаж - 3 стаи, 

кухня и коридор, II-ри етаж - 3 

стаи, кухня и коридор, жилищна 

пристройка със застроена площ 

26.52 кв. м. 

с. Тодювци,  

община Елена 
4 478. 30 7 / 20.01993 г. 

1.14. 

Кметството - полумасивна 

сграда на един етаж със 

застроена площ от 96 кв. м. 

Здравна служба  - полумасивна 

сграда на един етаж със 

застроена площ от 68 кв. м. 

с. Каменари,  

община Елена 
9 493, 40 250 / 09.08.2000 г. 

1.15. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 

1.16. Пълномощничество с. Руховци, община Елена  1 210, 52 121 / 23.04.1997 г. 

1.17. Читалище гр. Елена, ул. „Долни Чукани“ 834, 87 125 / 24.04.1997 г. 

1.18. Сграда за култура и изкуство с. Попрусевци, община Елена  2486, 40 1362/19.06.2017 г. 

1.19. 

Кметство и читалище с. Руховци 

читалище масивна сграда на два 

етажа със застроена площ 300 

кв.м. в съсобственост с 

„Български пощи“ ЕООД, гр. 

Велико Търново 

с. Руховци, община Елена 10 783.00 231 / 09.05.2000 г. 

1.20. 

Читалище и кметство масивна 

сграда на два етажа със 

застроена площ от 499 кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 38 434.24 177 / 12.05.1998 г. 

1.21. 

Читалище и кметство двуетажна 

сграда със десет стаи, салон и 

коридори 

с. Палици, община Елена 155 082.42 207 / 20.12.1999 г. 

1.22. Триетажна масивна сграда  с. Тодювци,  община Елена 28 000 263 / 26.10.2000 г. 

1.23. 

Читалище двуетажна масивна 

сграда с дванадесет стаи два 

коридора и един салон със 

застроена площ 365.5 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 21 343.65 151 / 19.11.1997 г. 
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1.24. 

Кметство – част от масивна 

двуетажна сграда, а именно: 

едно помещение от 17 кв.м. и 

стълбище от първи етаж; целият 

втори  етаж и 69% ид.ч. от 

общите части на сградата, и 

дворно място от 515 кв. м., в 

съсобственост с РПК - Елена 

с. Мийковци, община Елена 20 829. 02 398 / 23.03.2004 г. 

1.25. 

Кметство и читалище - масивна 

сграда на два етажа със 

застроена площ от 337 кв.м. 

с. Дрента, община Елена 61 544. 07 179 / 13.05.1998 г. 

1.26. 

Читалище - застроен поземлен 

имот ид. № 87326.353.71 с площ 

от 312 кв.м. Имотът включва 

сгради ид. № 87326.353.71.2 със 

застроена площ 106 кв.м. и ид. 

№ 87326.353.71.2 със застроена 

площ 51 кв. м. 

с. Яковци, община Елена 12 808.38 852 / 28.02.2014 г. 

1.27. 
Читалище - масивна сграда със 

застроена площ 420 кв. м. 
с. Буйновци, община Елена 29 147.14 111 / 11.03.1997 г. 

1.28. 

Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застоена площ 113 

кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 2 649.80 2 / 20.07.1993 г. 

1.29. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.30. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски”№ 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.31. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. 

заедно със съответстващите 

идеални части 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“№ 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 

1.32. 
Масивна двуетажна сграда гр. Елена,  

ул. „Ил. Макариополски” № 4 
173 988.33 

1133 / 12.12.2015 

г. 

1.33. 

Масивна двуетажна сграда с 

предназначение „Общностен 

център“ 

гр. Елена, ул. „Поп Сава 

Катрафилов“ № 25  
601028. 07 1113 /12.11.2015г. 

1.34. 

Двуетажна сграда с РЗП 202 

кв.м. и мазе с площ от 32 кв.м. 

Сграда - кухня с  площ от 19 кв. 

м. и навес с площ от 18 кв.м. 

(„Калева къща“) 

гр. Елена, ул. „Хаджи Сергей“ 

№ 2 
45 553. 92 891 / 04.11.2014 г. 

1.35. 
Училищна сграда и дворно 

място 
с. Чакали, община Елена 36 815. 24 271 / 13.12.2000 г. 

1.36. Общежитие с. Чакали, община Елена 817, 10 155 / 19.11.1997 г. 
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1.37. Кметство  с. Яковци, община Елена 
 

889, 10 

 

1385 /08.12.2017г. 

1.38. Пенсионерски клуб гр. Елена 96 379,11 91 / 26.08.1996 г. 

1.39. 

Склад за съхранение на негодни 

за употреба препарати за 

растителна защита 

Землище гр. Елена 5 734,59 627 / 23.05.2012г. 

1.40. Защитено жилище гр. Елена 57 996, 50 1409/01.11.2018 г. 

1.41. Читалище с. Шилковци, община Елена 907, 89 116 / 02.04.1997 г. 

1.42. Читалище с. Беброво, община Елена 26 868, 19 118 / 22.04.1997 г. 

1.43. Читалище  с. Константин, община Елена 39 613, 10 208 / 20.12.1999 г. 

1.44. Пенсионерски клуб с. Константин, община Елена  3 930, 00 294 / 28.05.2003 г. 

1.45. Общински дом с. Шилковци, община Елена 1 730, 62 21 / 20.07.1993 г. 

1.46. 

Сграда бивше училище 

„Иларион Макариополски“,  с 

площ от 800 кв.м. на три етажа 

гр. Елена  2 6111, 83 29 / 20.07.1993г. 

1.47. 

Читалище - едноетажна 

паянтова сграда със ЗП от 224 

кв. м.; двуетажна масивна 

сграда със ЗП от 80 кв.м. 

построени в парцел ІІ, кв. 11 по 

ЗРП на с. Средни колиби 

с. Средни колиби, община 

Елена 
16 762,52 134 / 25.04.1997 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори 

за имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

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 в 

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

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

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

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 

16.00 часа предложението за промяна в Годишния 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. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2021 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Промяна в Годишния 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 във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 38, ал.1 от 

Закона за социалните услуги и в изпълнение на чл. 36б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Променя Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2021 г., както следва: 

1. Създава нов ред в плана, раздел „Социални услуги“, със следното съдържание: 

№ 
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I II III IV Ресурсно 

обезпечаване 

Социални услуги 

 
 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Предоставянето на услугата 

ЦСРИ цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на 

нови способности и 

самостоятелност на лица с 

различни вид и степен на 

увреждане, както и подкрепа 

на лица от различни рискови 

групи, чрез целенасочени 

гр. 

Елена 

+ + + +     ДДД 

  

Община 

Елена 
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2. Изменя ред 1 и ред 2 от раздел „Социални услуги“ в плана, както следва: 

дейности за интеграция и 

превенция на социалното 

изключване. Услугата 

включва разнообразни 

консултативни, терапевтични 

и рехабилитационни 

дейности, насочени към 

създаване, поддържане и 

разширяване на социалните 

умения, както и обучение за  

водене на самостоятелен 

начин на живот. Включване 

на нови дейности – 

„Индивидуална педагогическа 

подготовка“ и „Ранна 

интервенция на 

уврежданията“. 

Капацитет 30 места 
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I II III IV Ресурсно 

обезпечаване 

Социални услуги 

 

1.  Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

пълнолетни 

лица с 

умствена 

изостаналост 

ЦНСТ е форма на 

социална услуга, насочена 

към лица, които имат 

нужда от 24-часова грижа. 

Социалната услуга създава 

условия близка до 

семейната среда, при която 

лицата получават 

необходимата им 

индивидуализирана 

подкрепа за водене на 

относително 

самостоятелен живот. 

Капацитет 15 места 

с. Илаков рът + + + +     ДДД 

  

Община 

Елена 

2.  Дневен 

център за 

деца и 

младежи с 

Задоволяване на 

социалните, медицинските 

и образователните 

потребности на децата и 

гр. Елена + + + +     ДДД 

  

Община 

Елена 
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3. Възлага на кмета на общината, в 14-дневен срок от приемането на настоящото 

решение, да предостави актуализирания план по електронен път на 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез 

Регионалната дирекция за социално подпомагане. 

 

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 

актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 

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

актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 

16.00 часа предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване 

на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи 

и социалните услуги, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуване предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване 

на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи 

и социалните услуги: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните 

помощи и социалните услуги 

увреждания младежите с 

интелектуални и 

физически затруднения, 

подобряване качеството на 

техния живот чрез 

рехабилитация, терапия, 

групова и индивидуална 

работа, подпомагане в 

образованието, 

организиране на 

свободното време.  

Капацитет 36 места 
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На основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 35, ал. 1 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Решение № 44 / 28.03.2019 г. на Общински съвет Елена. 

2. Определя състав на обществения съвет за упражняване на обществен контрол 

при осъществяване на дейностите в областта на социалните услуги в община 

Елена, както следва: 

Председател: Десислава Иванова Шопова, заместник кмет „Хуманитарни  

дейности“ на община Елена 

и членове: Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство Константин; 

 Зоя Андонова Ангелова, кмет на кметство Майско; 

 Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално 

подпомагане” - гр. Елена; 

 Златина Димитрова Николова, управител на Домашен социален 

патронаж - гр. Елена; 

 Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството към 

Съюза на инвалидите в България - град Елена; 

 Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги и 

здравеопазване” в община Елена; 

 Анета Илиева Ламбурова, председател на Постоянната комисия по 

хуманитарни дейности към Общински съвет Елена; 

 д-р Стела Петрова Горбанова - Василева, общински съветник; 

 Лазар Николов Костов, общински съветник. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" 

ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 август 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 обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 август 2020 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 16.15 часа 

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

събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване 

и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 август 2020 г., като 
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след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 

няма, „въздържали се”- 2. 
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 22.07.2020 г. от 16.30 часа 

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

събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване 

и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 август 2020 г., като 

след проведените разисквания не подкрепиха предложението при гласуване с 2 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- 3. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

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

събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване 

и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 11 август 2020 г.: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111 / 23.07.2020 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 

11 август 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 11 август 2020 г., а 

при липса на кворум - за 13 август 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 препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

гр. Велико Търново за 2021 г. в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) 
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лева, респ. одобрява вноската на община Елена в бюджета на Асоциацията за 

2021 г. в размер на 1 828.29 лв., съответстващи на участието на общината в 

процентното разпределение на гласовете от 2.37%. 

3.2. По т. 2: Да участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

изказва мнения и защитава позиции, 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. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд – Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 16.15 часа 

предложението за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд – Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд – Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд – Елена 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 67, чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната 

власт, и във връзка с постъпило писмо с вх. № РД.01.06-29 / 01.06.2020 г.от Окръжен съд – 

Велико Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – 

Елена за нов четиригодишен мандат и утвърждава следните условия, ред и правила 

за нейното провеждане:  
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1. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на 

чл.67 от Закона за съдебната власт, да е дееспособен български гражданин, който 

отговаря на следните условия:  

1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;  

1.2. да има настоящ адрес в община Елена, която попада в рамките на 

съдебния район на Районен съда – Елена;  

1.3. да има завършено най-малко средно образование;  

1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от 

реабилитацията; 

1.5. да не страда от психични заболявания; 

1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;  

1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд -Елена;  

1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели;  

1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на 

вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, 

намиращи се в съдебния район на Районен съд-Елена; 

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни 

мандата към Районен съд Елена. 

II. Утвърждава образци и документи както следва:  

1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);  

2. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 

 (Приложение № 2); 

3. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ 

 (Приложение № 3); 

4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение № 4); 

5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение № 5). 

III. Кандидатите за съдебни заседатели, подават в деловодството на Общински 

съвет Елена, (сградата на Общинска администрация Елена) ул.“Иларион 

Макариополски“ № 24, всеки работен ден в рамките на установеното работно време 

от 8:30 часа на 03.08.2020 г. до 17:30 часа на 21.08.2020 г., Заявление за 

кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1), ведно със следните 

документи:  

- подробна автобиография, подписана от кандидата;  

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  

- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за 

препоръки (приложение № 5);  

- мотивационно писмо;  

- писмено съгласие (Приложение № 4);  

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ  

(Приложение № 2);  

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 

на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
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Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако 

са родени преди 16 юли 1973 г.  

- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ 

(приложение № 3); 

IV. Избира Постоянната комисия по „Местно самоуправление“ към Общински 

съвет - Елена, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели и да изготви доклад. 

1. Задачите на Постоянната комисия по „Местно самоуправление“ към 

Общински съвет - Елена са следните: 

1.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления 

за съдебни заседатели при Районен съд – Елена и изготви списък на допуснатите до 

участие кандидати;  

1.2. Да публикува на интернет страницата на Община Елена, най-малко 14 

(четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната 

власт, списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за 

съдебната власт; 

1.3. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на 

чл. 68а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и 

състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на 

интернет страницата на Община Елена; 

1.4. Комисията да изготви и внесе в Общински съвет Елена предложение за 

решение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Елена и представи 

окончателния си Доклад. 

2. Определя срок за приключване на работата на Постоянната комисия по 

„Местно самоуправление“ до 18 септември 2020 година включително. 

V. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд – Елена и правилата за нейното провеждане да се обявят в един местен 

ежедневник, на интернет страницата на Община Елена, както и на 

информационното табло на общината.  

Приложения: 

Приложение № 1 – заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 

Приложение № 2 – декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 

Приложение № 3 – декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ; 

Приложение № 4 – писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ; 

Приложение № 5 – данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ. 

Приложение към предложението: писмо с Вх.№ РД.01.06-29 / 01.06.2020 г. на 

Окръжен съд Велико Търново. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на 

"Буковец" ЕООД за сметка на бюджета на община Елена. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, 

собственост на "Буковец" ЕООД за сметка на бюджета 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 22.07.2020 г. от 16.30 часа 

предложението за заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на "Буковец" ЕООД за сметка на бюджета на община Елена, като след 

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

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на "Буковец" ЕООД за сметка на бюджета на община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими 

имоти, собственост на „Буковец“ ЕООД за сметка на бюджета 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. 54, ал. 3 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за заплащане на дължимите нотариални и съдебни разноски по 

снабдяването с нотариален акт за недвижими имоти, собственост на „Буковец“ 

ЕООД, в размер до 2 850 лв., в т.ч. нотариални такси с включен ДДС и държавни 

такси за вписване, за сметка на бюджета на община Елена за 2020 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички необходими 

фактически и правни действия, свързани със заплащането на разходите по т. 1 от 

настоящото решение. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни разноски по гражданско дело 

№ 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. 

Елена. 

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

вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни разноски по 

гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец "Елена 

Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена. 

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

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.07.2020 г. от 16.30 часа 

предложението за вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни 

разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец "Елена 

Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни 

разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец "Елена 

Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни 

разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец 

„Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се заплатят за сметка на бюджета на община Елена 

необходимите средства за покриване на съдебните разноски по гражданско дело 

№ 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД - гр. Елена, в размер до 1905 лв.  

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите процесуални 

действия по делото. 

3. В случай че исковата молба бъде уважена, задължава „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД да възстанови по бюджета на община Елена изплатените средства за 

покриване на съдебните разноски до присъдения размер, съгласно съдебното 

решение.  

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 отмяна на 

Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за одобряване на Окончателен 

проект на Общ устройствен план на община Елена. 

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

отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за одобряване на 

Окончателен проект на Общ устройствен план на община Елена. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Хубаво се разприказвах предния път. Който разбира 

е разбрал за какво става въпрос. Това е положението. Имаме пропуски в процедурата. На 

практика процедурата продължава, работим за отстраняване на неточностите и не се 

отказваме. Отново да се вкара в Общинския съвет да отидем на една чиста процедура за 

утвърждаване на Общия устройствен план. Гласуваме „за“ отмяна на решение № 101 и 

продължаваме да работим, като всички се солидаризираме към ситуацията. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за 

одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 / 23.07.2020 г. 

 

Относно: Отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Елена за 

одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план 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. 99 от 

Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Отменя свое Решение № 101, с което е одобрен окончателен проект на Общ 

устройствен план (ОУП) на община Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 

законосъобразно приключване на процедурата по съгласуване и одобряване на 

окончателен проект на ОУП на община Елена. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 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“ 


