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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 1  

 

Днес 27 август 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 г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

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

директор на дирекция „ХДИРПС“,  инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция 

„УТОС“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, г-н Драгомир Цанев – 

юрисконсулт на общината. 

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 приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 г. 

                                                                                                               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 одобряване на план-сметка за извършване на 

инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони.                                                                                                                
Вн.:Кмета на общината 

4. 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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5. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

градини и училища за периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено 

училище „Отец Паисий“ - с. Майско.                                                                                                               

Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно инициатива за разкриване на социална услуга “Център за 

социална рехабилитация и интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.01.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната  

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната  

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници 

по общинската транспортна схема на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“.                                                                                                              

Вн.:Кмета на общината 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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3. Предложение относно одобряване на план-сметка за извършване на 

инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони.                                                                                                                
Вн.:Кмета на общината 

4. 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 

5. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

градини и училища за периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено 

училище „Отец Паисий“ - с. Майско.                                                                                                               

Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно инициатива за разкриване на социална услуга “Център за 

социална рехабилитация и интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.01.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната  

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната  

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2020 / 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници 

по общинската транспортна схема на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“.                                                                                                              

Вн.:Кмета на общината 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на 

инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на сметките за средства 

от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 г., отчет за 

изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на 

сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2019 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.08.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2019 г., като след проведените разисквания не подкрепиха 

предложението, при проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против” - 2, „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 приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Елена за 2019 г.,  

отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., 

отчет на  сметките за средства от ЕС  на Община Елена за 2019 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 г. 
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 

публични финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на  община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., както следва: 

1.1. По прихода - 10 834 152 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода (-) 

2 796 712 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-) 775 788 лв. 

разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  

1.2. По разхода – 10 834 152 лв. (разпределен по функции, дейности и видове разходи, 

съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 2-

3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2019 г. по 

оперативни програми, както следва:  

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) лв. 

ОП РЧР  (-) 66 240 

ПРСР - ВОМР (-) 7 219 

ОП  ФЕПНЛ (-) 2 921 

ОБЩО:    (-) 76 380  

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена през 2019 г., съгласно приложение № 3; 

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 

г., съгласно Приложение № 4; 

4. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг  приема годишния отчет за 

състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а, съгласно Приложение 

№ 14 - Информация за Общинския дълг към ФО - 1 от 2020 г.; 

5. Приема информация за показателите по чл. 130а от Закона за публичните 

финанси, съгласно Приложение № 5; 

6. Приема Отчета на План-сметката за приходите и разходите през 2019 г. за дейност 

„Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

7. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на 

Община Елена за 2019 г. 
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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 26.08.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- 2. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: С риск някого да засегна, искам да изкажа 

позиция по промените в Инвестиционната програма. Първо: Допълнително беше 

раздадена КСС на обект: Преустройство и пристрояване на защитено жилище в с. Илаков 

рът. По мое виждане е пропуснат етап от строителството, тъй като е предвидена направа 

на силиконова мазилка, външно, а преди това не е предвидено нищо друго. В КСС не е 

включена нито мазилка нито топлоизолация. Ще дойде момент, когато ще трябва да 

гласуваме още пари, защото тези неща са пропуснати. Направих си труда и се запознах с 

КСС на обект: Ремонт покрив „Дом за тъжни ритуали“. Една сума там ми прави силно 

впечатление, това е демонтаж на 300 кв. покритие с ондулин за 1100 лв. без ДДС. Твърде 

висока сума. Правя конкретно предложение промените  в инвестиционната програма да 

бъдат вкарани на следващо заседание с коректно отразени всички пропуски. Имаме опита 

от предния път, когато гласувахме за Беброво топлоизолацията. Там от 14 хил.лв. цената 

падна на 11 хил.лв. Мисля, че и тук могат да се направят корекции и да бъде отразена една 

реална цена. За новия обект: Направа на събирателна шахта и ремонт – Синдикален дом не 

съм се запознавал с КСС. Предлагам точката да бъде отложенa и разгледана на следващо 

заседание, като бъдат изчистени тези неточности в КСС на обектите. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници. По отношение на КСС на пристройката на ЦНСТ с. Илаков 

рът. Действително свързах се с проектанта налице са пропуски на позиции от 

количествената сметка. Имаме изпратена актуализирана такава. Това което беше 

представено като КСС е ориентировъчнo, за да бъде определена прогнозната стойност на 

обекта. Необходимо е този обект да започне да се изгражда сега, защото ЦНСТ с. Илаков 

рът не разполага със свободни помещения и при евентуално възникване случай на 

заразяване с Ковид-19, няма изолационно помещение, каквито изисквания има от 

Министерство на здравеопазването. За останалите обекти има Заповед издадена в рамките 

на общинска администрация всяка постъпила оферта се сравнява със заложените 

параметри в заповедта по отношение на формирането на цените, дава се становище от 

служителите от общинската администрация. След това се подписва договор. Смятам че 

процедурите са издържани. Има контролни органи, които могат да установят ако има 

нарушение. Призовавам Ви да гласувате промените в Инвестиционната програма и най-

вече за ЦНСТ в с Илаков рът за да започнем работа по обекта. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Млъзев. Аз мисля, 

че г-н Гуцов е прав. Тук виждаме явна фактическа грешка, която може да бъде отстранена. 

Днес ние няма как да заковем цена, точно толкова колкото после ще бъде изпълнението на 

обекта, но няма лошо Общинския съвет да бъде по-прецизен в своите решения. Видели 

сме го. Нека нещата се коригират за да не се червим после пред гражданите. Не е сега 

момента, но искам да обърна внимание. Няма го в Инвестиционната програма. Няма и да 

го има. Има две неща три в града, които всеки божи ден, като ги видя ми става лошо. 

Едното е язвата пред хотел „Перун“ на паважа, ние няма да запишем ремонт на паважа, но 

пак е свързано с тази дейност за която говорим. Пред старата полиция паважа също е 

увреден. Пред кантората на нотариус Катрафилов е черно море с три бала вълнение. 

Моята молба към Вас е да престанат автомобилите над 10 т. да преминават. Вярно, че 

малко е объркано в центъра на града пътя е републиканска пътна мрежа. Белята става че се 

допускат да преминават тези тежки автомобили, претендираме за туризъм, претендираме 

за красив и чист град редно е да не допускаме да стават такива неща. Не можем да го 

запишем тук, но е редно да обърнем внимание на тези проблеми. В Еловска махала има 

една пропаднала шахта. Някой като мине може да му остане джантата, не да спука гума. 

Така ли ще направим и новите тротоари, които в момента се правят в града. Асфалтирани 

улици, разкопахме ги, как ще се запълни това огромно нещо, дано да е с топла смес, а не с 

бетон. Меко казано съм възмутен от технологията по която се правят тротоарите. Има 

един тротоар, който прави чупка и бордюрите се разминават на ул.“Никифор поп 

Константинов“ минете да го видите. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Част от нещата, които засегна г-н Кънчев, освен 

че излизат от обхвата на точката не са и в компетенциите и правомощията на общината. 

Говоря за републиканския път в района на бившата полиция и ул.“Стоян Михайловски“.  

Областно пътно отговаря включително за поддръжката на тези два участъка. Пред хотел 

„Перун“ беше извършен ремонт, но преминаването на тежки товарни автомобили правят 

този проблем, но за съжаление няма от къде да преминават. Пред хотел „Перун“ пак ще го 

направим върху бетонна основа, коментирахме го със заместник-кмета 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Само да попитам. Навремето правехме съвместни 

протоколи за поддръжка на републиканска пътна мрежа в населени места? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: В последните години не подписваме такива 

протоколи, тъй като средствата, които се предлагат са крайно недостатъчни. Остава си 

ангажимент на Областно пътно управление. 

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 

постъпилото предложение за отлагане за следващо заседание предложението за  

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. 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  № 117 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена 
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл. 76, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ изменението на Инвестиционната програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена, чрез 

извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна 

стойността на определени позиции, отпадане на такива и включване на нови, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

 

ПО 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 одобряване 

на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на 

туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските и 

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

одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските 

и отдалечени райони.           
/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 26.08.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони, 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 одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм 

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

местната администрация, в изпълнение на т. 5.3.2.3. от свое Решение № 19 / 30.01.2020 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони, неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.08.2020 г. от 17.30 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. 
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 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 отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119 / 27.08.2020 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. Поземлен имот с идентификатор 27190.34.929, по КККР на гр. Елена, с площ от 

329 кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно 

ползване: овраг, промойна. Категория на земята: седма. Номер по предходен план: 

001522, актуван с АОС № 1470 / 10.12.2019 г., вписан в служба по вписванията гр. 

Елена под № 27, том VІІ на 19.12.2019г.; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27190.146.69, по КККР на гр. Елена, местност, 

„Стубеля“, с площ от 454 кв. м.  Трайно предназначение на територията: земеделска. 

Начин на трайно ползване: деградирала орна земя. Категория на земята: шеста. 

Номер по предходен план: 001454, актуван с АОС № 1481 / 14.01.2020 г., вписан в 

служба по вписванията гр. Елена под № 19, том І на 15.01.2020 г. 

2. Утвърждава начални тръжни цени за имотите както следва:  

2.1. За поземлен имот с идентификатор 27190.34.929 от 1540.00 (хиляда петстотин и 

четиридесет) лв. без включен ДДС; 

2.2. За поземлен имот с идентификатор 27190.146.69 от 515.00 (петстотин и 

петнадесет) 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; 
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      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; 

Резервни членове:  Наталия Мартинова –старши експерт „СО”; 

                                    Стефан Минчев – общински съветник. 

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

договор със спечелилия участник.                                                       

 

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 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма за изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за 

периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено училище „Отец 

Паисий“ - с. Майско.             

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

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма за изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за 

периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено училище „Отец 

Паисий“ - с. Майско.             

/материала е приложен/ 
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Председателят на Общинския 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 26.08.2020 г. 

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

по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

градини и училища за периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено 

училище „Отец Паисий“ - с. Майско, 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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма 

за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и 

училища за периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено училище 

„Отец Паисий“ - с. Майско: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма за 

изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и 

училища за периода 2020 - 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено 

училище „Отец Паисий“ - с. Майско 

 

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. 256, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по 

Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

детски ясли, градини и училища за периода 2020 - 2022 г., Модул 2 „Държавни 

и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на съществуващи“ за разширение и 

обзавеждане на Обединено училище „Отец Паисий“ - с. Майско 

2. Декларира, че при получаване на финансиране по Програмата, ще осигури за 

сметка на бюджета на община Елена собствен принос в размер на не по-малко 

от 15% от общата стойност на строителните работи и съпътстващите 

строителния процес дейности. 

 

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 инициатива 

за разкриване на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” в 

град Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

инициатива за разкриване на социална услуга “Център за социална рехабилитация и 

интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 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 26.08.2020 г. от 

16.15 часа предложението за инициатива за разкриване на социална услуга “Център за 

социална рехабилитация и интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.01.2021 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за инициатива за разкриване на социална услуга “Център за социална 

рехабилитация и интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2021 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  № 121 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Инициатива за разкриване на социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ в град Елена като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2021 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. 17, ал. 1, т. 7 от същия; чл. 36в, ал. 1 и ал. 3,  т. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; в изпълнение на 

Годишния план за развитие на социални услуги през 2021 г., приет с Решение № 109 / 

23.07.2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предприема инициатива за разкриване на социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ с капацитет 30 места, на адрес гр. Елена, ул. 

„Паисий Хилендарски“ № 2 (настоящ Център за ранна интервенция, 

функциониращ по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“), 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, с 

искане за изпращане на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане за разкриване на социалната услуга по т. 1. 
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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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените 

училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г. 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените 

училища в Република България за учебната 2020 / 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 26.08.2020 г. от 

16.15 часа предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г., 

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

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, ако не е пандемията съм против. 

Това което правим е престъпление – по 3 деца в клас, в смесени паралелки в 21 век. За 

догодина г-н Млъзев предлагам да преустановим тази порочна практика. Не се получава 

качествено образование с такава организация на учебния процес. Сега в тази ситуация съм 

съгласен училището да съществува, като осигуряваме нужната дистанция за учениците. 

Създава се напрежение в източната част на района. Родителите не са съгласни децата им 

да учат в тези училища, тъй като не получават качествено образование. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 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  № 122 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от Община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 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. 17, ал. 1, т .3 от същия; чл. 54, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Постановление 

на МС № 121/23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020 / 

2021 г. в него да бъдат включени: 

- Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, общ. Елена, обл. Велико 

Търново; 

- Основно училище „Отец Паисий“ - с. Константин, общ. Елена, обл. Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване на 

гореспоменатите училища в актуализирания Списък на защитените детски градини 

и училища за учебната 2020 / 2021 г. 

 

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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски 

градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната  2020 / 2021 г. 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски 

градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната  2020 / 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 26.08.2020 г. от 

16.15 часа предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната  2020 / 2021 г., 

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

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната  2020 / 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  № 123 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на детски градини от община Елена в Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т .3 от същия и чл. 1, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 

от Постановление на МС № 121 / 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020 / 

2021 г., в него да бъдат включени: 

- ДГ „Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново; 

- ДГ „Щастливо детство“ - с. Константин, община Елена, област Велико 

Търново; 

- ДГ „Мир“ - с. Каменари, община Елена, област Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореспоменатите детски градини в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища за учебната  2020 / 2021 г. 

 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Правя процедурно предложение. Предложенията да 

се четат само в резюме, защото процедурата е идентична. 

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

постъпилото предложение, предложенията да се четат само в резюме: 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и защитените 

училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев в резюме запозна присъстващите с 

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 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 26.08.2020 г. от 

16.15 часа предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г., 

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

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 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  № 124 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г. 

 

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

местната администрация и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия; чл. 53, ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Постановление  № 128 

на МС от 29.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката, при актуализиране на 

Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020 / 2021 г., в 

него да бъдат включени: 

- Средно училище „Иван Николов Момчилов” – гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Начално училище „Иларион Макариополски” – гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново; 

- Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена, област Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища за учебната 2020/2021 г. 

 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Искам да направя коментар по т.7 от дневния ред. 

Предложенията в сферата на образованието следва да се обсъдят в съответната Комисия 

към Общинския съвет. След това ако бъде възложено на общинска администрация, ние ще 

подготвим предложение. Съгласно чл. 17 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общинския съвет е органа, който решава въпросите в различни 

сфери, включително и в сферата на образованието, а общинска администрация организира 

изпълнението на решенията на Общинския съвет. Моля за пояснение по отношение 

гласуваната процедура, четенето на проектите за решение само за т. 9 ли се отнасяше или 

и за следващите точките от дневния ред? 

Симеон Кънчев – общински съветник: До края на заседанието. 
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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 промени в 

маршрутните разписания за превоз на пътници по общинската транспортна схема на 

община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев в резюме запозна присъстващите с 

предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по 

общинската транспортна схема 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 26.08.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по 

общинската транспортна схема 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:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.08.2020 г. от 

16.00 часа предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по 

общинската транспортна схема на община Елена, като след проведените разисквания 

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

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Никак не е лесен транспорта за изпълнение. 

Дано се явят превозвачи. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по 

общинската транспортна схема 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  № 125 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинската 

транспортна схема на община Елена 

 

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

местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15 .03. 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен 

превоз на пътници с автобуси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава маршрутните разписания за превоз на пътници по общинската 

транспортна схема на община Елена съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 

неразделна част от настоящото решение. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен 

превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската 

транспортни схеми от квотата на община Елена, съгласно утвърдени маршрутни 

разписания“. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев в резюме запозна присъстващите с 

предложението за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“. 

/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 26.08.2020 г. от 17.00 часа 

предложението за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“, 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 провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126 / 27.08.2020 г. 

 

Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на 

община Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ 

 

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

администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози; чл. 16в, ал. 

1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; чл. 4, параграф 3 

на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Определя начина, по който да бъдат възложени превозите по автобусните линии от 

общинската транспортна схема на община Елена (Приложение № 1), както и тези от 

републиканската и областната транспортна схеми от квотата на община Елена, а 

именно – по реда на Закона за обществените поръчки. 

2. Възлага на кмета на община Елена организирането и провеждането на процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз 

на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската 

транспортни схеми от квотата на община Елена, съгласно утвърдени маршрутни 

разписания“, при условията, заложени в Техническата спецификация (Приложение 

№ 2). 

3. Възлага на Кмета на община Елена след приключване на процедурата да сключи 

договор с избрания изпълнител за срок от 5 години. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 11-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“ 


