ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№14
Днес 22 октомври 2020 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване предписанията на
здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното
помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за
проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.
В работата на заседанието участие взеха 12 от общо 13 общински съветника.
Отсъства: г-н Йордан Йорданов.
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 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“.
Председателя на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 12 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
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 изменение на общинския бюджет през третото тримесечие
на 2020 г.
Вн.: Кмета на общината
3. 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
4. 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
5. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение –
„Допълнително водоснабдяване на с. Майско“.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно даване съгласие за провеждане на процедура за продажба
на активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за бъдещата оперативна дейност
на дружеството.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 /
24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно откриване на повторна процедура за определяне на
съдебни заседатели за Районен съд – Елена.
Вн.: Председател ОбС
Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно 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 изменение на общинския бюджет през третото тримесечие
на 2020 г.
Вн.: Кмета на общината
3. 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
4. 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
5. Предложение относно извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение –
„Допълнително водоснабдяване на с. Майско“.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно даване съгласие за провеждане на процедура за продажба
на активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за бъдещата оперативна дейност
на дружеството.
Вн.: Кмета на общината
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8. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 /
24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно откриване на повторна процедура за определяне на
съдебни заседатели за Районен съд – Елена.
Вн.: Председател ОбС
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:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.10.2020 г. от 16.20 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.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за 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
”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
”ПРОТИВ”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ПРОТИВ”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 137 / 22.10.2020 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. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.
46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2020 г., както следва:
1.1. По приходите - отчет 4 980 730 лв., съгласно Приложение № 1
1.2. По разходите - отчет 4 980 730 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и
2-3
2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община
Елена към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 3
3. Приема отчет на средствата от целева субсидия за капиталови разходи,
трансформирани по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за текущи и неотложни
ремонти, съгласно Приложение № 3.1
4. Приема информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз
към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 4
5. Приема информация за просрочените вземания и задължения към 30.06.2020 г.,
съгласно Приложение № 5

6. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г.,
съгласно Приложение № 6
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 изменение
на общинския бюджет през третото тримесечие на 2020 г.
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския 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 21.10.2020 г. от 16.20 часа
предложението за изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2020 г.,
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като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Председателя на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Тук става дума за извършване на служебни промени,
така че ние ще подкрепим предложението за изменение на бюджета през третото
тримесечие на 2020 г., което е различно от Отчет на бюджет и т.н.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на
2020 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 138 / 22.10.2020 г.
Относно: Изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с
чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава
уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към
30.09.2020 г., както следва:
1. По приходната част: 14 826 378 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
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2. По разходната част: 14 826 378 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно
Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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
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:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.10.2020 г. от 16.20 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 подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” 2, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г.
(втори етап):
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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” – 8 “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139 / 22.10.2020 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)
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три
години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, във връзка с
Решение на Министерски съвет № 64 / 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. и писмо
№ БЮ № 4 / 01.09.2020 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за
2021г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА одобрява
Р Е Ш И:
1. Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021 - 2023 г. съгласно
приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
2. Актуализираната прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2021 - 2023 г. на Община Елена съгласно
приложение № 2, неразделна част от настоящото решение;
3. Актуализирана прогноза за общинския дълг, включително намеренията за
поемане на нов дълг и разходите за лихви по него за периода 2021 - 2023 г. на
Община Елена съгласно приложение № 3, 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 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 21.10.2020 г. от 16.20 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 Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. На заседанието на 27.08.2020 г. по тази точка аз изразих
позиция. Става въпрос за обект Ремонт покрив Обреден дом. Изтъкнах какво ми прави
впечатление. На предното заседание не съм присъствал, сега за трети път ни се предлага
абсолютно същата стойност на обекта. На заседанието на 27 ние предложихме да отпадне
това предложение и да бъде внесена нова оферта. Към днешна дата аз нова оферта не съм
виждал. В течение на времето ми направи друго впечатление по този обект и имам въпрос
към главния инженер на общината. От 24 август ми бе предоставена оферта, в която е
описано че покривната конструкция ще се прави с бардолин. В последствие разбирам, че
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на 13 август към него има резолирана оферта, с която обекта да бъде изпълнен с ондулин.
Говорим за два различни материала. Защо на 24 август на мен ми беше предоставена
оферта, по която не се работи? Цената на единия материал и другия е почти двойна, а
заложената цена и в двете оферти е една и съща. Няма да говоря какви качества има
ондулина, инж. Симеонов би трябва да се е запознал. За мен това не е материал за трайни
постройки. Ако знаех, че ще се използва ондулин още тогава щях да възразя. Живота на
ондулина е кратък и след няколко години ще се наложи отново да правим ремонт на
покривната конструкция. В тази връзка предлагам сумата да си остане 15 хил.лв., да не се
завишава, а предвидената разлика да остане в обект ул.“Казаци“. Предстои да се изготвя
новия бюджет и новата инвестиционна програма. Апела ми към директорите на училища и
към ръководителите на институции на бюджетна издръжка е да бъдат по-конкретни при
внасяне на предложенията си, за да прекратим тази практика да залагаме едни суми без да
знаем какво ще струва и какво точно искаме да се прави. Както в случая с тези оферти аз
не виждам какво е наложило да се завиши стойността на обекта. Правя конкретно
предложение позицията да не бъде завишавана, а да си остане на стойност 15 хил. лв. и
разликата да остане за обект ул.“Казаци“ или ако е необходимо за някъде другаде.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на община: Не е проблем стойността да си остане към функция
общинска администрация и при следващи компенсирани промени ще бъдат насочени към
друг обект. Да уточня, че това което беше представено първоначално беше предварителна
оферта от юли, преди няколко заседания имаше такова искане да се представи
предварителна оферта за друг обект. Окончателната е заведена с резолюция със
становище, в която е включено покривно покритие с ондулин. Това е което мога да кажа
аз.
Председателят на Общинския съвет даде думата за реплика на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Представена ми е на 24.08.2020 г. офертата, след
като има оферта от 13.08.2020 г. подписана с резолюция. Това ми е въпроса защо не ми е
представена тази оферта, а ми е представена старата? Ако може инж.Симеонов да ми
отговори.
инж.Христо Симеонов – гл.инженер на община: Извинявам се грешката е моя. Станала е
техническа грешка изпратил съм грешната оферта.
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Да, но това е подвеждащо.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение: сумата за обект Ремонт покрив Дом за тъжни ритуали гр.
Елена да остане 15 хил.лв., а не да се завиши на 16 574 лв. и разликата в стойността да си
остане към функция общинска администрация:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община
Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 140 / 22.10.2020 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020
г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и
включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
ПО 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 извършване
на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.10.2020 г. от 16.20 часа
предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали
се”- 2.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа:
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3
4
5
6
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СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 141 / 22.10.2020 г.
Относно: Извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 42, ал. 5 от Постановление № 381 / 30.12.2020 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., във връзка с чл. 87
от ЗДБРБ за 2020 г., в изпълнение на т. 6 от Раздел VІІ от Указания № ФО-1 / 16.01.2020 г.
на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините
и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за допълване
на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.,
във връзка с обект от първостепенно значение – „Допълнително водоснабдяване на с.
Майско“.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение – „Допълнително водоснабдяване
на с. Майско“.
/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 21.10.2020 г. от
16.50 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение –
„Допълнително водоснабдяване на 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 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение –
„Допълнително водоснабдяване на с. Майско“:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 142 / 22.10.2020 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение „Допълнително водоснабдяване на село Майско“
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 ал. 9 и § 1 т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за
общинската собственост и § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията, при спазване на чл. 4 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена през 2020 г., приета с Решение № 15 / 30.01.2020 г. на
Общински съвет Елена, изменена и допълнена с Решение№ 107 / 23.07.2020 г. като
създава нов
Раздел VІІ. „Определяне на общински обекти от първостепенно значение”, със
следното съдържание:
1. „Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Майско“
2. Досегашният Раздел VІІ. „Заключение“ от Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена за 2020 г. става раздел
VІІІ.
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 даване
съгласие за провеждане на процедура за продажба на активи на „Буковец“ ЕООД, които не
са необходими за бъдещата оперативна дейност на дружеството.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на активи на „Буковец“ ЕООД,
които не са необходими за бъдещата оперативна дейност на дружеството.
/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 21.10.2020 г. от
16.50 часа предложението за даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на
активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за бъдещата оперативна дейност на
дружеството, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: На заседанието на Постоянната комисия разбираме,
че сериозно се е говорило по темата „Буковец“, като цяло. Наясно сме. Имаше
предварително становище. Запознахме се с конкретното предложение и аз предлагам да
не залитаме с коментари за съдбата на дружеството, защото там темата е много широко
обхватна. Призовавам колегите да преминем към гласуване на конкретното предложение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на
активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за бъдещата оперативна дейност на
дружеството:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 143 / 22.10.2020 г.
Относно: Даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на активи на
общинско търговско дружества „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за
бъдещата оперативна дейност на дружеството.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 51а, ал. 4, т. 3 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.16, ал. 1, т. 8 и т. 13, вр. с чл. 27, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на
12

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 22.10.2020 г.
собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие,
както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация 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. Дава съгласие да се проведе процедура от управителя на търговското дружество за
продажба на сгради-собственост на „Буковец“ ЕООД, които не се ползват и не са
необходими за дейността чрез публичен търг с явно наддаване при спазване
разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:
1.1. Сграда с идентификатор 27190.501.140.3, представляваща складова база
(склад) със застроена площ 339 кв.м.;
1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.140.9, представляваща друг вид
производствена / складова / инфраструктурна сграда със застроена площ 263
кв.м.;
1.3. Сграда с идентификатор 27190.501.140.10.2, представляваща гараж в
сграда със застроена площ 150 кв.м.;
1.4. Сграда с идентификатор 27190.501.140.12, представляваща хангар / депо /
гараж със застроена площ 223 кв.м.;
1.5. Сграда с идентификатор 27190.501.140.17, представляваща складова база
(склад / метален навес) със застроена площ 267 кв.м.;
1.6. Сграда с идентификатор 27190.501.140.18, представляваща складова база
(склад / метален навес) със застроена площ 214 кв.м.
2. Възлага на управителя да организира изготвянето на пазарна оценка за
посочените сгради от независим лицензиран оценител.
3. Приходите от продажбите да се използват целево, за покриване задължения на
дружеството към Националната агенция по приходите и доставчици (контрагенти).
4. За резултатите от проведените процедури управителят на дружеството да уведоми
Общински съвет Елена и кмета на община Елена в едноседмичен срок от
приключването им.
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 поправка на
явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на Общински съвет –
Елена.
/материала е приложен/
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
21.10.2020 г. от 16.10 часа предложението за поправка на явна фактическа грешка в
Решение № 134 / 24.09.2020 г. на Общински съвет – 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:
Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.10.2020 г. от
16.00 часа предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 /
24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на
Общински съвет – Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 144 / 22.10.2020 г.
Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на
Общински съвет Елена
На основание 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020
г. по Протокол № 13 / 24.09.2020 г. на Общински съвет Елена, като текстът от същото
придобива следната редакция:
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 - 2.103
„Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания - Компонент 4” 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 02.10.2020 г.
...
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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”, ведно с допълнителните
споразумения към същия и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по
домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на
здравеопазването;
...

В останалата си част Решение № 134 / 24.09.2020 г. по Протокол № 13/24.09.2020 г.
на Общински съвет Елена остава непроменено.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за откриване на повторна процедура за определяне на съдебни
заседатели за Районен съд – Елена.
/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
21.10.2020 г. от 16.10 часа предложението за откриване на повторна процедура за
определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за откриване на повторна процедура за определяне на съдебни заседатели
за Районен съд – Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 145 / 22.10.2020 г.
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен
съд – Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 67, чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт,
и във връзка с постъпило писмо с № 3135 / 18.09.2020 г.от Окръжен съд – Велико Търново,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
I. Открива повторна процедура за определяне на съдебни заседатели за
Районен съд – Елена за нов четиригодишен мандат и утвърждава следните условия,
ред и правила за нейното провеждане:
1. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на
чл.67 от Закона за съдебната власт, да е дееспособен български гражданин, който
отговаря на следните условия:
1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. да има настоящ адрес в община Елена, която попада в рамките на
съдебния район на Районен съда – Елена;
1.3. да има завършено най-малко средно образование;
1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
1.5. да не страда от психични заболявания;
1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд -Елена;
1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район на Районен съд-Елена;
1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни
мандата към Районен съд Елена.
II. Утвърждава образци и документи както следва:
1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);
2. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ
(Приложение № 2);
3. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ
(Приложение № 3);
4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение № 4);
5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение № 5).
III. Кандидатите за съдебни заседатели, подават в деловодството на Общински
съвет Елена, (сградата на Общинска администрация Елена) ул.“Иларион
Макариополски“ № 24, всеки работен ден в рамките на установеното работно време
от 8:30 часа на 02.11.2020 г. до 17:30 часа на 20.11.2020 г., Заявление за
кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1), ведно със следните
документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за
препоръки (приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
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- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ
(Приложение № 2);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако
са родени преди 16 юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ
(приложение № 3);
IV. Избира Постоянната комисия по „Местно самоуправление“ към Общински
съвет - Елена, която да изготви и внесе в Общински съвет Елена предложение за
решение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Елена и представи
окончателния си доклад, в срок до 27.11.2020 г. включително.
V. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели за
Районен съд – Елена и правилата за нейното провеждане да се обявят в един местен
ежедневник, на интернет страницата на Община Елена, както и на
информационното табло на общината.
Приложения:
Приложение № 1 – заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
Приложение № 2 – декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
Приложение № 3 – декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ;
Приложение № 4 – писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ;
Приложение № 5 – данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:50 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“
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