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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 3  

 

Днес 24 септември 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 Валентин Гуцов и г-н Стефан Минчев, 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, заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на община Елена - г-жа Десислава 

Шопова, заместник-кмета по „Икономически дейности“ на община Елена - г-н Йордан 

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

Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – директор на 

дирекция „УТОС“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, инж. Иванка 

Пеева – ст.експерт „ОСКП“. 

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 информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. 

(втори етап) 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за 

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

5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за 

действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 г. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно възлагане на услугата "Патронажна грижа", като услуга от 

общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица". 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - 

публична държавна собственост, в полза на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно прекратяване на собственост върху недвижим имот, 

находящ се в гр. Елена, ул."Панайот Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова 

Топалова и Венедикт Райков Райков. 

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 информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. 

(втори етап) 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за 

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

5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за 

действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 г. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно възлагане на услугата "Патронажна грижа", като услуга от 

общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица". 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - 

публична държавна собственост, в полза на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно прекратяване на собственост върху недвижим имот, 

находящ се в гр. Елена, ул."Панайот Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова 

Топалова и Венедикт Райков Райков. 

Вн.: Кмета на общината 
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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 информация 

за текущо изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционна програма, на 

сметки на средствата на Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото 

полугодие на 2020 г. 

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

информация за текущо изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционна 

програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и състоянието на общинския дълг 

за първото полугодие на 2020 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 16.40 часа 

предложението за информация за текущо изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и състоянието на 

общинския дълг за първото полугодие на 2020 г., като след проведените разисквания не 

подкрепиха предложението, при проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против” - 2, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Къде са отчетени приходите от сеч на общински 

гори, чистене на ниви? Едни дървесини се реализират. Съжалявам, но аз не видях къде и 

колко пари сме получили. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на община: Приходите са в Приложение № 1. Продажба на 

други дълготрайни материални активи. По принцип там се отчитат приходите от 

общински гори. Там е нула, тъй като все още за тази година не е започнало изпълнението 

на договорите. Мирянова, нали така? 

Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“: Отчитат се в приходи от продажба на 

услуги, стоки и продукция. Те се водят дървесина, като материали. Няма разделение, това 

е общ параграф вътре влизат и други неща. 

Симеон Кънчев – общински съветник: Значи няма от къде да разберем? 

Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“: По принцип в аналитично ниво се 

води в счетоводството, но в отчета не е конкретизирано. 

Симеон Кънчев – общински съветник: Ще питаме допълнително. Благодаря. 

Други изказвания 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 информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 
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10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. На основание чл. 27, ал. 4 от 

ЗМСМА не се приема.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. 

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

НЕ ПРИЕМА информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, 

на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап). 

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

актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап).  

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 16.40 часа 

предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи 

и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап), 

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 актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. 

(втори етап): 
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1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

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 ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. На основание чл. 27, ал. 4 от 

ЗМСМА не се приема.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021- 2023 г. (втори етап)  

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

НЕ ОДОБРЯВА актуализираната бюджетна прогноза за постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021- 2023 г. 

(втори етап). 

 

На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, Симеон Кънчев поиска думата за обяснение на отрицателен вот. 

Председателят на Общинския съвет на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, даде думата за обяснение на 

отрицателен вот на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, гласувах против, както и 

колегите, защото в прогнозата видимо се завишават приходите, които са в тежест на 

жителите на нашата община. Значи завишаваме и то много данъка върху недвижимите 

имоти, което на практика рефлектира върху населението. Таксата смет и то със сериозни 

суми. Като през последните години ние няколко пъти ги вдигахме. Мисля че няма лошо да 

се погледне и ако може да се доработи за следващо заседание и увеличението на 

приходната част да не бъде само за сметка на увеличение на данъци и санкции. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. 

инж.Дилян Млъзев – кмет на община: Г-н Кънчев, за такса битови отпадъци не се 

предвижда увеличение в бюджетната прогноза остава си в размер на 510 хил. лв. Знам, че 

звучи добре популистки, но не е вярно. 

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:  

Йордан Йорданов – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 16.40 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

проведените разисквания не подкрепиха предложението, при проведено гласуване с 2 

гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- 2. 
Други изказвания не постъпиха. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: По една от позициите стадион Константин са 

получени средства от изплатено обезщетение за наводнение на стадиона през 2019 г.. Тези 

средства от едно наводнение ли са или от няколко? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на община: Отговарям. Става дума за едно застрахователно 

събитие, наводнение през месец юни 2019 година. Средствата получени, като 

застрахователно обезщетение от това застрахователно събитие са на стойност 101 458 лв. 

и тъй като средствата са постъпили по бюджета на общината те вече представляват 

собствени бюджетни средства. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: Може ли да ползваме парите за друго, тъй като с тези 

пари не мисля, че ще може да се възстанови стадиона и да се ползва? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на община: Средствата трябва да бъдат използвани целево за 

отстраняване последствията от наводнението на съответния обект. Уверявам Ви, че ще 

направим всичко възможно с тези средствата да възстановим стадиона в състояние в което 

може да се използва. Говоря за стадиона в с. Константин. Средствата не са малко има 

различни технически решения. Благодаря Ви. 

Други изказвания 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 отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
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6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. На основание чл. 27, ал. 4 от 

ЗМСМА не се приема.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

НЕ ПРИЕМА измененията в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни 

компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени 

позиции, отпадане на такива и включване на нови, съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Йордан Йорданов – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 16.40 часа 

предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

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

разисквания не подкрепиха предложението, при проведено гласуване с 2 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- 2. 
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 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 отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. На основание чл. 27, ал. 4 от 

ЗМСМА не се приема.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

НЕ 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 ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Годишен отчет за изпълнение на Плана за действие за общинските концесии и сключените 

концесионни договори за 2019 г. 

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

приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за действие за общинските концесии 

и сключените концесионни договори за 2019 г. 

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

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 

17.10 часа предложението за приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за 

действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 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 приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за действие за 

общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 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  № 133 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за 

общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2, чл. 40, ал. 3, т. 4 и т. 6, и чл. 132, 

ал. 2 от Закона за концесиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските 

концесии и сключените концесионни договори за 2019 г., неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на община Елена да публикува в Националния концесионен 

регистър одобрения по т. 1 от настоящото решение Годишен отчет за изпълнение на 

План за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 

2019 г. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

услугата "Патронажна грижа", като услуга от общ икономически интерес по проект 

"Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица". 

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

възлагане на услугата "Патронажна грижа", като услуга от общ икономически интерес по 

проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица". 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

23.09.2020 г. от 16.30 часа предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа", 

като услуга от общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините 
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Елена, Златарица, Лясковец и Стражица", като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 

16.30 часа предложението за възлагане на услугата "Патронажна грижа", като услуга от 

общ икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица", 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 възлагане на услугата "Патронажна грижа", като услуга от общ 

икономически интерес по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица” 

 

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. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане 

и Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия за услугите от общ икономически интерес 

от 20.12.2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране 

и сътрудничество“, част от общинската администрация, като доставчик на 

услугата по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец 

и Стражица”, финансиран по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 - 2.040 - 0044 - С01 по процедура 

BG05M9OP001 - 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания 

- Компонент 2” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020 година. 

2. Изпълнението на услугата патронажна грижа се възлага на оператора за срок от 6 

месеца, считано от 01.10.2020 г. 

3. Услугата „Патронажна грижа“ да се осъществява на територията на населените 

места в община Елена; 
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4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

сътрудничество“, в качеството си на доставчик на услугата (оператор) се 

задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на 

административен договор № BG05M9OP001 - 2.040 - 0044 - С01 за изпълнение на 

проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” 

и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни 

хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на здравеопазването; 

5. Контрол върху компенсацията и механизма за възстановяване на суми да се 

осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на Община 

Елена; 

6. Възлагането по т. 1 и  последващите да се извърши със заповед на кмета на 

Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща 

всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за услуга от общ 

икономически интерес 

7. Финансираните по проекта услуги по патронажна грижа да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса; 

8. Във връзка с предоставянето на услугата, да се осигури отделна аналитична 

счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на 

свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС. 

9. При предоставянето на услугата по проект „Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” да се спазват изискванията за защита 

на личните данни. 

 

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 

безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - публична държавна собственост, в 

полза на община Елена. 

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

безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - публична държавна собственост, в 

полза на община Елена.  

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 

17.10 часа предложението за безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - публична 

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

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 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 безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - публична 

държавна собственост, в полза на община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
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4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

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  № 135 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот - публична държавна 

собственост, в полза на община Елена 

 

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. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, предл. трето от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да приеме безвъзмездно прехвърляне на собственост 

върху имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Елена, област Велико 

Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 40, състоящ се от: 

1.1. Административна, делова сграда, построена 1950 г. (бивша 

„Административна сграда на Градски народен съвет“), идентификатор по КККР 

на гр. Елена 27190.501.533.1, застроена площ 288 кв. м., брой етажи - 2, недвижима 

културна ценност (паметник на културата) от местно значение, вид 

„архитектурно - строителен“ (записан с писмо № 1831 от 07.05.1984 г.); 

1.2. Гараж, идентификатор по КККР на гр. Елена 27190.501.533.4, застроена площ 

17 кв. м., брой етажи - 1, построен 1950 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички фактически и правни 

действия, свързани с подготвянето на необходимите документи за придобиване на 

горепосочения имот и представянето им пред Областен управител на област Велико 

Търново. 

 

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 

прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул."Панайот 

Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул."Панайот 

Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.09.2020 г. от 

17.10 часа предложението за прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ 

се в гр. Елена, ул."Панайот Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова Топалова и 

Венедикт Райков Райков, 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ 

се в гр. Елена, ул."Панайот Хитов" № 2, между община Елена и Милка Райкова Топалова и 

Венедикт Райков Райков: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

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  № 136 / 24.09.2020 г. 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. 

Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и наследниците на Милка 

Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков 

 

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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот, 

находящ се в гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и 

наследниците на Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков, чрез 

продажба на частта на община Елена, представляваща 4 / 10 идеални части от 

правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 27190.501.286 с 

площ 268 кв. м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 

27190.501.286.1 и сграда с идентификатор 27190.501.286.2 по КККР на гр. Елена. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до десет м.). Граници и съседи на имота: имоти №№ 

27190.501.9677, 27190.501.287, 27190.501.9727, 27190.501.9590  

Имотът е актуван с 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., на наследниците на: 

Милка Райкова Топалова, притежаваща 1/2 идеални части от 6/10 от правото на 

собственост на имота по Нотариален акт № 2, том 2, рег. 234, дело 592 от 

19.09.1996 г., издаден от РС гр. Елена и 

Венедикт Райков Райков, притежаващ 1/2 идеални части от 6/10 от правото на 

собственост на имота по Нотариален акт № 2, том 2, рег. 234, дело 592 от 

19.09.1996 г., издаден от РС гр. Елена. 

2. Утвърждава цена на частта на община Елена от имот, находящ се в гр. Елена, ул. 

„Панайот Хитов“ № 2, представляваща 4 / 10 идеални части от правото на 

собственост върху поземлен имот с идентификатор 27190.501.286, с площ 268 кв. 

м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 27190.501.286.1 и сграда с 

идентификатор 27190.501.286.2 по КККР на гр. Елена, съгласно изготвената 

пазарна оценка в размер на 21 600 лв. (двадесет и една хиляди и шестстотин лева), 

в това число стойността на 4 / 10 идеални части на земята в размер на 2400 (две 

хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички фактически и правни 

действия, свързани с осъществяването на процедурата по прекратяване на 

съсобствеността, както и да сключи договор за продажба. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:40 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“ 

 


