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
№1
Днес 21 януари 2021 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 Десислава Шопова – заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на община Елена,
г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена.
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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
Вн.: Председател ОбС
2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на
всички неснети от отчет решения до 30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020
година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметната палата за
извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно освобождаване от наемни вноски от страна на наемател
(ЕТ„Димитър Тончев") по действащ договор за наем на общински имот във връзка с
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България
извънредно положение.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно удостояване на Людмил Станев с литературна награда
„Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно определяне размера на основното трудово
възнаграждение на кмета на община Елена.
Вн.:Председател ОбС
11. Предложение относно определяне размера на основните трудови
възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за 2020 година.
Вн.:Председател ОбС
13. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2020 година.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници
в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет - Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 10 в
проекта за дневен ред да бъде включено предложението за изменения в структурата на
общинската администрация в община Елена.
Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 10 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за изменения в структурата на общинската администрация в община Елена
и се промени последващата номерация:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред с гласуваната точка:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
Вн.: Председател ОбС
2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на
всички неснети от отчет решения до 30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020
година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметната палата за
извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно освобождаване от наемни вноски от страна на наемател
(ЕТ„Димитър Тончев") по действащ договор за наем на общински имот във връзка с
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България
извънредно положение.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно удостояване на Людмил Станев с литературна награда
„Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно изменения в структурата на общинската администрация в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно определяне размера на основното трудово
възнаграждение на кмета на община Елена.
Вн.:Председател ОбС
12. Предложение относно определяне размера на основните трудови
възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за 2020 година.
Вн.:Председател ОбС
14. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2020 година.
Вн.:Кмета на общината
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15. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници
в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет - Елена за 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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.01.2021 г.
от 16.50 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението, с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 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 № 1 / 21.01.2021 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от настоящото
решение.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за
периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до
30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация
за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до
30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.01.2021 г.
от 16.50 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г., 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 подложи на гласуване
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2 / 21.01.2021 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на всички неснети
от отчет решения до 30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода 01.07.2020 - 31.12.2020 г. съгласно
Приложение № 1.
2. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за всички неснети от отчет решения за периода до
30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г., съгласно Приложение № 2.
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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 приемане на
отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните за 2020 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година.
/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 20.01.2021 г. от
16.00 часа предложението за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020
година, 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 отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година:
“ЗА” – 13 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 3 / 21.01.2021 г.
Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 2 от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Елена за 2020
година.
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 приемане на
одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания
годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на
консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г.
/материала е приложен/
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г., 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 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 приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 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
”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” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4 / 21.01.2021 г.
Относно: Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит
на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140 от Закона за публични финанси, чл. 9 от
Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на
консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г., съдържащ
немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление
през 2020 г.
/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 20.01.2021 г. от
16.10 часа предложението за отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 2020 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 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 отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 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 № 5 / 21.01.2021 г.
Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2020 година
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. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл.
66а от Закона за общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2020 година 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 приемане на
Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г.
/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 20.01.2021 г. от
16.10 часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 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 № 6 / 21.01.2021 г.
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2021 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Елена през 2021 г.
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
предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2020 / 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2020 / 2021 г.
/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 20.01.2021 г. от
16.10 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 г., като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 предоставяне на имоти - полски пътища, включени в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 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
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Р Е Ш Е Н И Е № 7 / 21.01.2021 г.

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за
ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 г.
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. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в
масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Беброво, с. Блъсковци, с.
Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, гр. Елена, с. Илаков рът, с.
Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с.
Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци и с. Яковци за
стопанската 2020 / 2021 г.съгласно приложение № 1, неразделна част от това
предложение.
2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за
стопанската 2020 / 2021 г. на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите
на масиви за ползване на земеделски земи, определени в приложенията по землища.
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
освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ„Димитър Тончев") по
действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ„Димитър Тончев") по
действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.
/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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ„Димитър
Тончев") по действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно
положение, 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 13 общински съветника.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ„Димитър
Тончев") по действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно
положение:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 8 / 21.01.2021 г.
Относно: Освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ „Димитър
Тончев“) по действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно
положение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 6б и чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена по
Договор № РД.02.11-39 / 24.02.2012 г. за наем на общински имот – частна общинска
собственост, представляващ павилион с метална конструкция със застроена площ
116 кв. м., сключен между Община Елена и ЕТ „Димитър Тончев“ за времето от
преустановяване на дейността си до нейното възобновяване, но не по-късно от два
месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка.
2. При вече заплатени наемни вноски за срока на освобождаване, наемите да бъдат
прихванати за следващи дължими наеми.
3. Обстоятелствата, че наемателят е ограничил или преустановил дейността си в
имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното
положение, се установяват с финансови и други документи, които той представя на
кмета на общината.
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 удостояване
на Людмил Станев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
удостояване на Людмил Станев с литературна награда „Почетен знак „Стоян
Михайловски“ за 2021 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 20.01.2021 г. от
16.00 часа предложението за удостояване на Людмил Станев с литературна награда
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„Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 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 удостояване на Людмил Станев с литературна награда „Почетен знак
„Стоян Михайловски“ за 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 № 9 / 21.01.2021 г.
Относно: Удостояване на Людмил Станев с литературна награда „Почетен знак
„Стоян Михайловски”
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. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА ЛЮДМИЛ СТАНЕВ С ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА „ПОЧЕТЕН
ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за изменения в
структурата на общинската администрация в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменения в структурата на общинската администрация в община Елена.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.01.2021 г.
от 16.50 часа предложението за изменения в структурата на общинската администрация в
община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за изменения в структурата на общинската администрация в община
Елена:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10 / 21.01.2021 г.
Относно: Изменения в структурата на общинската администрация в община Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 16 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя структурата на общинската администрация в община Елена съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 65,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация предложи следващата част
от заседанието да бъде закрито. След което го подложи на гласуване:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета 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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета 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.
Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на
община Елена:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11 / 21.01.2021 г.
Относно: Определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на
община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010
г. за заплатите в бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 18 / 28.02.2020 г., попр., ДВ
бр. 20 / 10.03.2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на
община Елена, считано от 01.01.2021 г. в размер на 2 465 лв.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за определяне
размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в
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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете
на кметства в община Еленаq 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 влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете
на кметства в община 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 № 12 / 21.01.2021 г.
Относно: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете
на кметства в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010
г. за заплатите в бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 18 / 28.02.2020 г., попр., ДВ
бр. 20 / 10.03.2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на
кметствата в община Елена, считано от 01.01.2021 г., както следва:
1. На кмета на кметство Константин – 1 130 лв.
2. На кмета на кметство Майско – 1 130 лв.
3. На кмета на кметство Беброво – 1 033 лв.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община
Елена за постигнати резултати за 2020 година.
/материала е приложен/
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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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена
за постигнати резултати за 2020 година, 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 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена
за постигнати резултати за 2020 година:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13 / 21.01.2021 г.
Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за
постигнати резултати за 2020 година
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от
Вътрешните правила за работната заплата в общинска администрация, без бюджетните
структури в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за
постигнати резултати за 2020 година в размер на 2 045 лв.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за изплащане
на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати
резултати през 2020 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за
постигнати резултати през 2020 година.
/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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати през 2020 година, 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 13 общински съветника.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати през 2020 година:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 14 / 21.01.2021 г.
Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати през 2020 година
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 1 от
Вътрешните правила за работната заплата в общинска администрация, без бюджетните
структури в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати през 2020 година, както следва:
1. На кмета на кметство Майско - 978 лв.;
2. На кмета на кметство Константин - 903 лв.;
3. На кмета на кметство Беброво - 857 лв.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 изплащане
на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в
специализирани органи на общинския съвет.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им
в специализирани органи на общинския съвет.
/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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община
Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет, 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 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община
Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 15 / 21.01.2021 г.
Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в Община Елена
за участието им в специализирани органи на общинския съвет
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. 34, ал.ал. 2 и 8 от същия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена
за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2020 година в
размер на 350 лв.
2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения
на общинските съветници за месец януари 2021 г.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за одобряване
на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за 2020 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 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за 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 № 16 / 21.01.2021 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община
Елена за 2020 година
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. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 2020 г.
в размер на 519.00 лв., както следва:
- за нощувки
120.00 лв.;
- за транспортни разходи с личен автомобил 119.00 лв.
- за дневни разходи
280.00 лв.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за одобряване
на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет - Елена за
2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за 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 20.01.2021 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на
Общински съвет - Елена за 2020 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 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на
Общински съвет - Елена за 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 № 17 / 21.01.2021 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на
Общински съвет Елена за 2020 година
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. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет
Елена за 2020 г. в размер на 30.00 лв. за дневни разходи съгласно Наредбата за
командировките в страната.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч.
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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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