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
№17
Днес 29 декември 2020 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване предписанията на
здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното
помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за
проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.
В работата на заседанието участие взеха всички 13 общински съветника. От
Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община Елена,
г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община Елена,
г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“.
Присъства г-жа Мария Тодорова – Управител на „Хоспис-Елена“ ООД.
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 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. 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
2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2021 г.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP0016.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в
„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за
управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
Вн.: Кмета на общината
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7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи
(технически средства) в полза на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР Елена
Вн.: Кмета на общината
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 8 в
проекта за дневен ред да бъде включено предложението за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и като т. 9 предложението за
разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана
дейност, считано от 01.01.2020 г.
Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам предложението за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вместо т. 8 да бъде
т. 1 от дневния ред на настоящото заседание.
Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 1 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 9 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред с гласуваните точки:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Вн.: Председател ОбС
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 приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2021 г.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP0016.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Вн.: Кмета на общината
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5. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в
„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за
управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи
(технически средства) в полза на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР Елена
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно разкриване на нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г.
Вн.: Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
/материала е приложен/
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.12.2020 г.
от 13.15 часа предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, 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 изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:
“ЗА” – 13 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 157 / 29.12.2020 г.
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 28а от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както
следва:
В глава седма Комисии на Общински съвет, се създава нов чл. 52а, както
следва:
Чл. 52а (1) В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение,
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на
Община Елена или на част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения,
свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания на
Постоянните комисии към Общински съвет Елена, те могат да провеждат заседания от
разстояние /дистанционно/, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като
се осигурява пряко участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на звук и образ между
общинските съветници-членове на комисиите, намиращи се на различни места, които
отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1, Председателя на Общински съвет Елена уведомява членовете на
Постоянните комисии за датата и начина на провеждане на заседанието по електронен път,
като им изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили
материали по него, на служебните им и-мейли.
(3) В началото на заседанието на Постоянните комисии се извършва проверка на кворума
чрез поименно повикване на членовете на Комисиите и идентификацията чрез звук и
видео. По предложените проекти за решение по въпросите, включени в дневния ред на
заседанието, всеки общински съветник гласува с вдигане на ръка или с гласов израз на
волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика
да идентифицира всеки един от тях.
(4) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола на хартиен носител от заседанието.
В глава седма Комисии на Общински съвет, се създава нов чл. 52б, както следва:
Чл. 52б (1) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на
заседанията по чл.52а от разстояние чрез видеоконференция, Постоянните комисии към
Общински съвет Елена могат да провеждат заседание и да гласуват по предложените
проекти за решения по предложенията, включени в дневния ред на заседанието чрез
неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за
кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник-член на комисия.
(2) При провеждане заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет Елена чрез
неприсъствено гласуване, на служебните и-мейли на общинските съветници се изпраща
образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински
съветник изпраща от служебния си и-мейл попълнения формуляр на електронния адрес на
Общински съвет Елена obs@elena.bg, в който посочва начина си на гласуване - „ЗА”,
„ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за решения по
предложенията, включени в дневния ред на заседанието.
(3) В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат
мотиви за начина, по който гласуват.
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(4) Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници-членове на
постоянните комисии с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който
се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските
съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се
прилагат към съответния протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
В глава осма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общинския
съвет, се създава нов чл. 65а, както следва:
Чл. 65а (1) В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение,
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на
Община Елена или на част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения,
свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания на
Общински съвет Елена, може да се провеждат заседания от разстояние /дистанционно/,
при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко участие
чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на звук и образ между общинските съветници,
намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и
информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1, Председателя на Общински съвет Елена уведомява общинските
съветници за датата и начина на провеждане на заседанието по електронен път, като им
изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили материали по
него, на служебните им и-мейли.
(3) В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване
на общинските съветници и идентификацията чрез звук и видео. Решенията се вземат с
лично гласуване от всеки общински съветник с вдигане на ръка или с гласов израз на
волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика
да идентифицира всеки един от тях.
(4) Председателя на Общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на
интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако Общинския съвет
реши отделно заседание да бъде закрито.
(5) В случай, че на откритите заседания от разстояние желаят да присъстват граждани,
същите следва в срок до 48 часа преди провеждане на заседанието, да изпратят заявление
на електронната поща на Общински съвет Елена obs@elena.bg заявление, за да им бъде
осигурена техническа възможност да участват във видеоконференцията.
(6) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола на хартиен носител от заседанието.
В глава осма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински
съвет, се създава нов чл. 65б, както следва:
Чл. 65б (1) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на
заседанията по чл. 65а от разстояние чрез видеоконференция, Общински съвет Елена може
да провежда заседание и да приема решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин,
който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) При провеждане заседанията на Общински съвет Елена чрез неприсъствено гласуване,
на служебните и-мейли на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за
неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник изпраща от
служебния си и-мейл попълнения формуляр на електронния адрес на Общински съвет
Елена obs@elena.bg, в който посочва начина си на гласуване - „ЗА”, „ПРОТИВ” или
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„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за решения по предложенията, включени в
дневния ред на заседанието.
(3) В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат
мотиви за начина, по който гласуват.
(4) Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в
тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване.
Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина,
по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съответния протокол на
заседанието с взети неприсъствени решения.
(5) Решенията взети на присъствени или неприсъствени заседания на Общински съвет
Елена проведени от разстояние, се обявяват публично чрез публикуване на протоколите на
интернет страницата на общината.
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 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 29.12.2020 г. от 13.30 часа
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението, с 3 гласа „за”, „против” - 2,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: На заседанието на Постоянната комисия
поговорихме и обсъдихме предложението. Ние бяхме тези, които гласуваха „против“, но
да не се създаде впечатление, че сме против включването на новия обект. Имаме сериозни
забележки и сме против подхода, по който се прави. На 29 декември да приемаме нов
обект в Инвестиционната програма за 2020 година. Не е логично да приемаме нов обект в
последните капиталови разходи за годината. Иначе категорично приемаме включването на
новия обект, тъй като и ние сме работили по него. Ще подкрепим тази промяна. Но от сега
искам да поставя едно условие за регламентиране на подход за извършване на промени в
Инвестиционната програма през годината.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Няма как да не включим обекта в
Инвестиционната програма, тоест има как но действията ще са негативни за общината.
Поздравявам г-н Топалов, за това което каза, че ще подкрепят промените. Обекта е нов от
около две години. Касае се за модернизиране на централна градска част. Включва
осветление, нов воден обект и ред нови съоръжения.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 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 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”
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 № 158 / 29.12.2020 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 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 приемане на
Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в
община Елена през 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена през 2021 г.
/материала е приложен/
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Председателят на Общинския 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 29.12.2020 г. от
13.00 часа предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и
План за дейността на читалищата в община Елена през 2021 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата в община Елена през 2021 г.:
“ЗА” – 13 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 159 / 29.12.2020 г.
Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата в община Елена за 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от Закона
за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 2021 г.
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
кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
/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
29.12.2020 г. от 13.15 часа предложението за кандидатстване на община Елена по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Председателят на Общинския 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 29.12.2020 г. от
13.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 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 кандидатстване на община Елена по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 160 / 29.12.2020 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
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 и в изпълнение на
изискванията за кандидатите по процедура за директно предоставяне безвъзмездна
финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“.
2. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение,
окомплектовано с изискуемите документи съгласно процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“
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 гласуване на
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на
акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на извънредно
Общо събрание.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание
на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на
извънредно Общо събрание.
/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
29.12.2020 г. от 13.15 часа предложението за гласуване на представителя на община Елена
при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, 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 гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико
Търново на извънредно Общо събрание:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 161 / 29.12.2020 г.
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 30 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско
участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет „Икономически
дейности“ и представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на
„МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на
акционерите на дружеството, насрочено за 18.01.2021 г. (или при липса на кворум - за
02.02.2021 г.) по въпросите, включени в проекта за дневен ред, както следва:
1. При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“;
2. По точките от дневния ред:
2.1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлаганата промяна в състава на
Съвета на директорите;
2.2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания мандат на Съвета на
директорите;
2.3. По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания начин на определяне
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението;
2.4. По т. 4 от дневния ред – „ЗА“ приемане на предлагания проект за Правила за
избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в
размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД - гр. 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 29.12.2020 г. от 13.30 часа
предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“
ООД - гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския 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 29.12.2020 г. от
13.00 часа предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в
„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Предлагам да подкрепим предложението
на управителя, така както сме подкрепяли сходни предложения със социална насоченост.
Знам, че е икономически нерентабилно, но е социално насочено. Социална услуга, която
ще продължи да съществува, предвид това, че все повече млади хора са извън пределите
на страната и все повече възрастни хора остават сами.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Предлагам да дадем думата на управителя на
Хосписа - г-жа Мария Тодорова, да каже какво е състоянието на социалното заведение.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Мария Тодорова – управител на „Хоспис-Елена“: Тази година имаме по-малко преминали
потребители. Имаме повишена смъртност. Приемаме ги и след 24 часа ги изпращаме.
Ограничили сме разходите до минимум. Основния разход ни е за заплати и осигуровки.
Допълнителен разход, който сме си позволили да направим през тази година е за
измазване на 3 стаи, който бе изключително наложащ, г-н Гуцов знае. От догодина
минималната работна заплата става 650 лв. На същите заплати са санитарките.
Медицинските сестри работят на малка разлика от възнаграждението на санитарките. Те
са на пенсионна възраст и техния клас започва от 37-42 %, аз съм ги дала в анализа. Това
са мотивите ми за да предложа увеличаване на потребителската такса. Притеснявам се от
отлив на потребители. Проучването което съм направила, дала съм пример с Дичин,
Драгижево, таксите им са 900 лв.. Днес говорих с Хосписа в Дряново там една медицинска
сестра получава 820 лв. Към момента възнаграждението на мед.сестри е 640 лв. основна
заплата, плащаме и много извънреден труд. Неизбежно е. Другите разходи са ни за храна,
ток и вода. Притеснявам се, че с това увеличение на таксата може да се стигне до отлив на
потребители. Най-евтиния Хоспис в околността е в Гурково, но от къде им идва
дофинансирането не съм запозната.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, колеги. Аз нямах намерения да вземам думата, но тази ситуация с
пандемията не се знае до кога ще продължи. Да се оправдаваме само с нея не бива. 10
хил.лв. не са много за общината. Предлагам да поемем този дял – говоря за тези 2 лв.
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник:Умишлено изчаках. Изказването ми е в същия дух.
Хосписа е социална придобивка за община Елена. Отлива е неизбежен. Виждате, че
държавата в лицето на Правителство подпомага всички видове дейности включително и
социалните. Така че повече от логично, обосновано и мотивирано е да подкрепим
предложението на управителя на Хосписа.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Колко средно от потребителите са еленчани? Има ли
такава статистика?
Мария Тодорова – управител на „Хоспис-Елена“: Бройката е 15. Побираме се спокойно в
тази бройка, нямаме чакащи за място.Този месец са 13.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение разликата на дневната потребителска такса на потребители
ползващи услугата, които са жители на община Елена за сметка на бюджета на общината
от 5 лв. да стане 7 лв.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“
ООД - гр. 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 № 162 / 29.12.2020 г.
Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“
ООД - гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 35 / 19.12.2019 г.;
2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис Елена“
ООД - гр. Елена в размер на 30 лв., считано от 01.01.2021 г.
3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат дневна
потребителска такса от 23 лв. Разликата от 7 лв. е за сметка на бюджета на община
Елена.
4. Максималният брой на потребителите, които могат да се възползват едновременно
от облекчението по т. 3, се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината
за съответната година. До приемането на бюджета на община Елена за 2021 година,
максималният брой на тези потребители се определя с настоящото решение на 15,
считано от 01.01.2021 г.
5. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на
община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение.
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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 предаване
на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на
територията на община Елена през 2020 г.“ за управление от Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,
гр. Велико Търново.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
на територията на община Елена през 2020 г.“ за управление от Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,
гр. Велико Търново
/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 29.12.2020 г. от
13.45 часа предложението за предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за
управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Трябва да се изясни какво правим на хората. Няма да
пречим нито на общината нито на ВиК. Има ли Асоциацията домакин да приеме
водопроводното съоръжение на ул.Освобождение. Говорим за активи, нали някой трябва
да ги приеме. Това са инвестиционни разходи на ВиК Велико Търново, нали така? И ние с
нашата „благословия“ ги прехвърляме на Асоциацията. Така ли е или бъркам. Все пак
трябва да стане ясно. Винаги общината е помагала на Вик и сега не сме против, но
Асоциацията какво ще прави? Да не се бърка работата ние ще подкрепим предложението,
но според мен нещата трябва да се опростят.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – общински съветник: Пояснявам. Тук не става въпрос дали искаме
или не искаме. В Закона е регламентирано, че така стоят нещата. Оператора, на който е
възложено стопанисването и управлението на водоснабдителните и канализационни
мрежи извършва тези инвестиции. Това е негово задължение съгласно инвестиционната
програма, която се гласува на Асоциацията по ВиК. След което тези активи се предават на
хартия. Г-н Топалов нали попита има ли Асоциацията домакин – няма. По същия начин не
се водят пътищата на домакина на общината, те се водят счетоводно, но на тях не се
съставят актове за общинска собственост. По същия ред водопроводните съоръжения не се
водят на материално лице, но се водят счетоводно в Асоциацията, където има
счетоводител. Има секретар има председател, има и експерт инженер. След което
общината по силата на Закона ги предава за управление на Асоциацията по ВиК, която е
организацията отговаряща по силата на Закона за водите, за тези мрежи и съоръжения. И
съответно Асоциацията със свое решение ги предава на ВиК Йовковци не във собственост,
а за управление. Това е една формална процедура, в няколко стъпки, регламентирана в
Закона за водите. Не зная колко стана ясно. В интерес на истината е трудно обяснимо. В
крайна сметка ВиК инвестира на територията на община Елена и целта е подобряване на
тази публична услуга.
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Стефан Минчев – общински съветник, управител на ВиК – гр. Елена: Ще бъда много
кратък и ще се постарая да обясня. Всяка година правим предложение за инвестиции, като
подмяна на стари съоръжения и др. Това предложение се прави по преценка на местната
структура на ВиК, говоря за помпите. По отношение на водопровода, това е една улица,
със стар водопровод, която беше предвидена за асфалтиране. Направих предложение до
управителя, той го уважи и водопровода бе подменен. По отношение на водопроводните
отклонения пак по същия начин са направени за сметка на ВиК. Общината е само един
мост на информация към Асоциацията и се връща за обслужване от ВиК.
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 предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за
управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 163 / 29.12.2020 г.
Относно: Предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за управление от
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
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 от Закона за общинската собственост, чл.
198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни
разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, град
Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия
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съгласно Протокол от 10.12.2020 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с
двустранен Приемо-предавателен протокол активи, а именно:
1.1. „Помпи“ - 4 бр., монтирани в ПС - с. Палици, ПС „Новачкини“, ПС
„Пърчевци“ и ПС „Бадевци“, на стойност 33 131.82 лв. без ДДС;
1.2. „Водопровод“, вътрешен, на ул. „Освобождение“ - гр. Елена, на стойност
954.49 лв. без ДДС;
1.3. „Сградни водопроводни отклонения - 3 бр.“, съответно на ПИ №001531, пл.
н. 4068039 в с. Шилковци, УПИ №V-91, кв.14, пл. н. 4030133 в с. Марян и УПИ
№73634.291.44, пл. н. 4050037 в с. Търкашени, на обща стойност 1 079.51 лв. без
ДДС;
2. Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново придобитите активи
извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията
на община Елена през 2020 г.;
3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и
ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК
Велико Търново и ВиК „Йовковци“ ООД - гр. В. Търново Договор, който е в сила от
01.06.2016 г., община Елена да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация
на оператора ВиК „Йовковци“ ООД, активите по т. 1 от настоящото решение;
4. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия по
изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като изпрати Уведомление до
председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК
„Йовковци“ ООД, Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.
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 учредяване
безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОД МВР Велико Търново, за нуждите на РУ МВР – Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОД
МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР – 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 29.12.2020 г. от
13.45 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи
(технически средства) в полза на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР –
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 на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи
(технически средства) в полза на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР –
Елена:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 164 / 29.12.2020 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства)
в полза на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР - Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл.
35, ал. 1, т. 4 и чл. 55, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване на в полза на ОД МВР - Велико Търново на 7 (седем)
бр. мултифункционални устройства и 1 (един) бр. монитор (нови) за нуждите на РУ
МВР - Елена.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване въз основа на настоящото решение за срок от 10 (десет) години.
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 разкриване
на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност,
считано от 01.01.2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана
дейност, считано от 01.01.2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския 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 29.12.2020 г. от
13.00 часа предложението за разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“,
като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г., като след проведените
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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 разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 165 / 29.12.2020 г.
Относно: Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
държавно делегирана 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; и във връзка с чл. 25,
ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за социалните услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като
държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г.
2. Възлага на кмета на община Елена да създаде необходимата организация, както и
извършването на всички фактически и правни действия във връзка с изпълнението
на настоящото решение.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 17-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 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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