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
№2
Днес 11 февруари 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, г-жа Силвия Мирянова –
директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция
„УТОС“, инж. Христо Симеонов – гл.инженер на общината, инж. Иванка Пеева –
гл.експерт „ОСКП“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
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 информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за
средства от Европейския съюз на община Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и
честванията на национални и местни празници в община Елена през 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития
в община Елена през 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане на нова Наредба 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.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11
март 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г.
на Общински съвет Елена
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена.
Вн.:Председател ОбС
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 13 в
проекта за дневен ред да бъде включено предложението за гласуване на представителя на
община Елена при вземане на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, и като т. 14
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.
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. 13 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
представители 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.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложение, като т. 14 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала:
“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 гласуваните точки:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “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 информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за
средства от Европейския съюз на община Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и
честванията на национални и местни празници в община Елена през 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития
в община Елена през 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на нова Наредба 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.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11
март 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г.
на Общински съвет Елена
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена.
Вн.:Председател ОбС
13. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр.
Велико Търново на извънредно Общо събрание.
Вн.:Кмета на общината
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14. Предложение относно приемане Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово
управление и контрол за 2020 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско
участие в капитала.
Вн.:Председател ОбС
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за информация
за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2021 г. от 17.00 часа
предложението за информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото
тримесечие на 2020 г., като след проведените разисквания Общинските съветници не
подкрепиха предложението след 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 информация за изменението на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2020 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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 № 18 / 11.02.2021 г.
Относно: Изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с
чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от
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Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава
уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към
31.12.2020 г., както следва:
1. По приходната част: 15 911 505 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 15 911 505 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно
Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3.
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
утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на
община Елена за 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз 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 10.02.2021 г. от 17.00 часа
предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от
Европейския съюз на община Елена за 2020 г.,като след проведените разисквания
общинските съветници не подкрепиха предложението след проведено гласуване 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 утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства
от Европейския съюз на община Елена за 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
”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”
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“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 / 11.02.2021 г.
Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз на община Елена за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси и
чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на община Елена за 2020 г. 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
Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в
община Елена през 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни
празници в община Елена през 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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията
на национални и местни празници 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 Календар на културните събития и честванията на
национални и местни празници 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 № 20 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Календар на културните събития и честванията на национални
и местни празници в община Елена през 2021 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални и местни
празници в община Елена през 2021 г.
2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и
да прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките
на общия утвърден размер на предвидените средства.
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
Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития 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 Календар на спортно-туристическите събития 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 № 21 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена
през 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 чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2021 г.
2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и да
прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките на
общия утвърден размер на предвидените средства.
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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 приемане
Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2021-2023 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма за финансиране
на капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства
от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2021-2023 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 10.02.2021 г. от 17.00 часа
предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2021-2023 г. След проведените разисквания г-н Стефан
Минчев – председател на ПК”БФ” подложи на гласуване постъпилото предложение в
Приложение № 3.1. Да се включи нов обект: Рехабилитация на отсечката от Барабони – до
Велювци, 1600 м., на стойност 40 хил.лв. Средствата да се вземат от позиция 8 – 20
хил.лв., от позиция 2 и 3 по 10 хил. лв.:
„за” - 4, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ” подложи на гласуване постъпилото
предложение в Приложение № 3.1. Да се включи нов обект: Довършване пътя за
Багалевци. Средствата да се вземат съответно от позиция 3 – 10 хил.лв., позиция 5 – 10
хил.лв., позиция 8 – 10 хил. лв., позиция 10 – 10 хил.лв. :
„за” - 4, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ” подложи на гласуване
предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2021-2023 г.:
Общинските съветници от Постоянната комисия не подкрепиха предложението
след проведено гласуване 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският 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 10.02.2021 г.
от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г., като
след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха предложението след
проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма.
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 10.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
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Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. като
след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха предложението след
проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г., като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 2,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.02.2021 г. от
17.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. След
проведените разисквания г-н Валентин Гуцов – председател на ПК ”УТ”, подложи на
гласуване постъпилото предложение в Инвестиционната програма да се включи нов обект:
ППР Допълнително водоснабдяване с. Костел на стойност 3 хил. лв., които да бъдат взети
от обект Водоснабдяване ул.“Шейтани“:
„за” - 5, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се.
Г-н Валентин Гуцов – председател на ПК ”УТ”, подложи на гласуване постъпилото
предложение в Инвестиционната програма да се заложат средства в размер на 5 хил.лв. за
ремонт на пътя за с. Босевци. Средствата да бъдат от ремонт сграда Общинска
администрация:
„за” - 2, „против”- 3, „въздържали се”- няма. Не се приема
Г-н Валентин Гуцов – председател на ПК ”УТ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2021-2023 г.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия по
„Бюджет и финанси“, проведохме конструктивен дебат по Инвестиционната програма. Ще
коментирам двете предложения, които постъпиха от г-н Топалов и г-н Кънчев. Вчера на
Комисията ги подкрепих, но е хубаво човек да преспи и да преосмисли, и днес ще направя
корекция на гласуването си. Но и Вие г-н Топалов сте против внесеното си предложение,
след като гласувате против, окончателното предложение за приемането на бюджета. Аз Ви
подкрепих, но Вие гласувате против Инвестиционната програма. Не бива да пречим на
общината. Те са направили разчети за тези обекти и да не могат да се изпълнят до край?
Не съм съгласен да се правят половинчати обекти. Ще коригирам гласуването си, но
догодина живот и здраве, ще подкрепя Вашите предложения.
Симеон Кънчев – общински съветник: Процедурно предложение за 10 минутна почивка.
Г-н Минчев да поспи, може да помисли.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
направеното процедурно предложение за 10 минутна почивка:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: И аз преспах. Но аз за разлика от теб г-н Минчев,
спах спокойно. Г-н Кмете тук има председател и много моля да не правите забележки от
трибуната. Има си председател не му изземайте функциите. Конкретно по бюджета.
Нещата тук се изостриха. Аз мога много да говоря, но както и вчера казахте, че сме
провели конструктивен разговор, но се оказа безсмислен. Вие какво очаквахте, че сме
очаквали нещо да се случи. Аз вчера Ви обясних за етиката между управляващите и
опозицията. Ние знаехме, че няма да приемете нашите предложения. Направихме един
опит в Инвестиционната програма. Направихме един опит за консенсус в нашата община.
Защото навремето ние бяхме мнозинство и правихме много компромиси. Вие не искате.
Ние Ви подаваме ръка да приемете желанието ни за консенсус и да променим
обстановката. Ние ще си направим пътищата, ние ще дойдем на власт и ще си ги
реализираме. Благодаря. И ще завърша с това, че ние експериментирахме да видим как ще
реагирате. Не ни изненадахте. По отношение на бюджета. Предупреждаваме от сега да не
забравим, то е написано, г-н кмета го е написал. Ние четем бюджета е завишен, за първи
път е толкова голям причините са много и обективни и субективни. Тревожно е
съотношението между държавен трансфер и местни приходи. 8% завишение на данъчните.
Говорихме си когато приемахме новата Наредбата за местните данъци, тогава казахме, че
ще има увеличение, нали. Ето го 8% се явява. Неданъчните намаляват. Този бюджет може
би няма да може да бъде изпълнен през тази бюджетна година, с оглед на обективните
причини и процеси в страната, не че ние ще пречим. През годината ще се наложи да си
подадем ръка и да решаваме проблеми защото ситуацията е много тревожна. Да има нови
моменти в бюджета, най-вече поради промяната в нормативната уредба, като новите
бюджети на кметствата и кметските наместници, по някакви критерии, които още ги няма
и други такива, които според мен няма да доведат до нещо позитивно. Озадачен съм,
очаквах по-голямо уважение към нас във връзка с това експериментално предложение и
съм разочарован от такива хора, като Стефан Минчев.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Има атаки срещу мен. Аз ни най-малко искам да
има такъв тон в залата. Обиди, разочарование и т.н. След като ние, съответно аз подавам
ръка и после гласуването на крайния вариант е „против“. Политическо гласуване – да, но
Вие си направихте предложението.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.председател ОбС: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Винаги страстта ми е била Инвестиционната програма. Бих казал, че
участвам в нейното създаване от самото начало. Запознат съм с предложенията на
кметовете, с предложенията на директорите на училищата и детските градини. Ще започна
от ремонтите на детските градини и училищата. Помолих директорите, в една от сесиите,
когато внасят предложенията си да са по-конкретни. Офертите, които видях, бяха
стряскащи. В инвестиционната програма не са заложени тези суми, защото в дебатите
преценихме, че това са много високи суми. И пак ги моля, директорите, когато започнат
ремонтите хубаво да гледат, какво им се предлага, като оферта и дали те ще са съгласни с
цените. Другия въпрос са улиците. Аз съм по-съгласен да правим улици в населените
места, от колкото извън, защото масово дърводобивните фирми развалят новите пътища.
И тук мисля, че г-н Кънчев ще се съгласи с мен, че в този район, който той предлага за
ремонт пътя с. Багалевци и преди и след Нова година камионите не спират. Да, аз бях един
от настояващите този участък да бъде направен, ама като виждам в момента как се трошат
пътищата, по-добре да заложим средства за направата на няколко улици в селата Майско и
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Константин. По отношение на ремонта на пътя Велювци. Кметския наместник на
с. Блъсковци беше подал искане да бъдат направени Титевци, Марафелци, Търкашени,
Дърлевци, Големани и Велювци. За едно малко населено място като Блъсковци в момента
има заложени 86 хил.лв. за довършване на започнати улици. Трябва ли да залагаме нови
обекти за едно място не може ли да се изчака за следващата година? Вие казвате ние Ви
пробваме. Извинявайте аз не съм дошъл да пробвам никого, а изразявам позиция. По
добре по-малко обекти, тези който са започнати да се довършат, ако останат пари да се
включат нови. Парите са малко необходимостта е голяма. По-добре е да се харчат пари за
водоснабдяване. На комисията г-жа Тонева постави въпроса за ул. Иван Момчилов“,
единствената улица, която остана неасфалтирана. Но там се търси възможност първо за
подмяна на водопровода и тогава да бъде направена. Средствата които сте предложили да
бъдат взети са от позиции, които са заложени за довършване през годината. По-добре помалко обекти, но да са завършени. Малко неетично е според мен да внасяте предложения и
да не подкрепяте бюджета. Е как очаквате г-н Топалов ние да подкрепим Вашите
предложения.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Пътя Багалевци има много малко да се завършва, а отдаван е започнат.
Туй че вървят тежки автомобили, някой трябва да си свърши работата. Да бъдат
санкционирани, спрени и т.н. Вземат се гаранции от фирмите, които секат. С тези
гаранции да се възстановяват пътищата. Има си ред, има си закони, но никой не ги спазва.
Така, че не приемам тия аргументи. Г-н Минчев, бюджета не се състои само от
Инвестиционна програма. Бюджета е ясно кой ще го приема и кой ще го изпълнява.
Извинявайте, но по-добре беше нищо да не бяхте казвали. Да си бяхте гласували против.
Пропуснахте нещо от комисията. Аз не съм предложил наистина конкретни суми.
Предложих да си помисли г-н Кмета и ако сметне за добре, днес на заседанието да
подкрепим едно предложение Общината да е стопанин на собствеността си. Имаме много
сгради, които се рушат. Ако трябва да се събарят, трябва да предвидим средства за
събарянето им, за да не застрашаваме живота и здравето на гражданите на общината.
Детските площадки? Едва ли има нужда да се коментира. В окаяно състояние. Забравени.
Не е нужно да се заяждаме. Г-н Топалов го каза не е толкова важно дали ще се приеме
едно наше предложение, нали не ни имате за толкова наивни. И да викате, ами Вие не
подкрепяте бюджета. Бюджета е едно, Инвестиционната програма и две парчета път е
друго нещо. Да не изпадаме в подробности какво искат директорите на учебни заведения,
ще се погледнат от специалисти и ще се реши какво ще се прави. Няма лошо да направим
улиците в населените места, но трябва и да стигнем до населените места. Ако трябва
камери ще сложим, ще санкционираме тези, които рушат, ще си покриват щетите.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Никой не е казал как ще гласувам днес. Общинския
съвет взема решението, а не комисията г-н Минчев. Аз бях готов да гласувам „за“, но ти
ме разколеба.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и
господа общински съветници, колеги. Няколко от изказванията бяха адресирани към мен.
Първо към г-н Топалов. Зная какви са функциите на председателя на Общинския съвет и
какви са моите. Г-н Топалов не съм Ви правил забележка, само попитах дали чета
достатъчно високо и ясно. По отношение на предложенията за ремонт на пътя с. Велювци
и с. Багалевци. Действително това, което каза г-н Гуцов е така направени са сметки за тези
пътни участъци. Идеята ни е там където имаме започнати обекти в рамките на една или
две години да бъде завършено. Големани ще бъде завършено тази година. Титевци ще
бъде завършено тази година. Това са населени места на територията на кметство
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Блъсковци. Няма как всички да бъдат направени. Търкашени чака. Там има туристически
обекти. И Велювци чака, да знаем, но не може всичко да стане наведнъж. Като вносител
твърдо стоя зад това, което сме внесли като Приложение № 3.1. и зад цялата
Инвестиционна програма. По отношение на това, което г-н Кънчев каза. Г-н Кънчев, ще
Ви бъда изключително благодарен ако ми дадете юридическата формула при която от
депозитите при търговете за добиване на дървесина, тези средства да се използват за
ремонт на пътищата, защото това е въпрос, който не стои само в община Елена, това е
въпрос на национално ниво и никой още не е намерил решение. От 2011-2012 година този
въпрос се дебатира на най-различни нива, форуми и решение все още няма. Няма
юридическа форма, Закона не го позволява. Звучи много хубаво. Коментирали сме го
много пъти. И на събрания с населението. Така че ако ми кажете как да стане това ще го
приложа. По отношение на сградите общинска собственост. Има сгради, които са опасни,
освидетелствани, не могат да бъдат ремонтирани, следва да бъдат съборени и тази година
предвиждаме част от тези сгради действително да бъдат премахнати, защото са опасни.
Това го няма като конкретен запис в бюджета. Тези средства са заложени в Приложение
№ 2.2., защото става въпрос за местни дейности. За детските площадки. Да, имат нужда от
ремонти. През изтеклата година бяха ремонтирани част от тях. Истината обаче, е че е
необходимо много повече съзнание за да се пазят. Да видео наблюдение имат. Само че пак
опираме до законовите възможности или по-скоро невъзможности да бъдат използвани
видеозаписите за съответно санкциониране на нарушители. И тази година също ще се
вложат средства. Общината е възложила сертифициране за безопасност, което се прави
ежегодно. Тези средства също са в приложение № 2.2. Не може всяко нещо да се запише
изрично. Много други въпроси има, които са в предложението за бюджета, който останаха
извън коментари, приемам че сте съгласни с тях.
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 приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 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
”ПРОТИВ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ПРОТИВ”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 22 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2021 - 2023 г.
На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона
за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 година, ПМС № 408 / 23.12.2020 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Раздел VI от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на община Елена за 2021 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 16 339 009 лв., съгласно Приложение № 1, в
т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на
9 212 105 лв., както следва:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в
размер на 7 510 522 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
делегираните от държавата дейности в размер на 262 903 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в
размер на 1 494 лв., в т.ч. на СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена
– 1 494 лв.;
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средства от Европейския съюз (по бюджетите на функция
„Образование“) - (-) 78 105 лв.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 515 291 лв.,
съгласно Приложение №1.1
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 126 904 лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 684 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 192 254 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 549 100 лв., в
т.ч.:
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1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 968 700
лв.;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
в размер на 580 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
в размер на 1 307 697 лв.;
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 2 000
лв.;
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в
размер на (-) 40 000 лв.;
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 50 000 лв.;
1.1.2.8. Друго финансиране: 63 120 лв. по Закона за управление на
отпадъците;
1.1.2.9. Преходен остатък от 2020 г. по банкови сметки в т.ч.
депозити в размер на 2 750 544 лв., съгласно Приложение № 1.1;
1.1.2.11. Наличност по депозити в края на периода (-) 327 811 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 16 339 009 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4;
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 9 212 105 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната
субсидия в размер на 436 467 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 6 690 437 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и неотложни разходи в размер на 699 450 лв., от който за
трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в други
целеви трансфери за неотложни текущи ремонти на общински пътища,
улична мрежа и сгради публична общинска собственост 599 450 лв.;
1.2.4. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и
населените места с кметски наместници, в рамките на общия бюджет,
съгласно Приложение № 2.4;
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА (поименен списък
по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 5 207 554
лв., съгласно Приложение № 3, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за
2021 г. в размер на 971 150 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни
дейности 262 903 лв.; за същата цел в местни дейности 708 247 лв.
2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени
приходи в размер на 29 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните
бюджети.
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2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства в размер на 63
120 лв.
2.4. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен
остатък от 2020 г. в размер на 1 911 625 лв., в т.ч. от целева субсидия за
капиталови разходи 349 765 лв., от преходни остатъци от функции в държавно
делегирани дейности – 91 197 лв., от целеви трансфери – 1 357 211 лв., от
собствени средства в т.ч. от застрахователни обезщетения – 113 452 лв.;
2.5. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със
средства от Европейския съюз в размер на 2 232 659 лв.
3. Одобрява Поименен списък на обектите за извършване на неотложен текущ
ремонт, съгласно Приложение № 3.1
3.1. Дава съгласие да бъде внесено мотивирано предложение до министъра на
финансите по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на част от
целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на
разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища,
на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в размер на 599
450 лв. за обектите, определени в Приложение № 3.1 от настоящото решение,
представляващи 38 на сто от предоставената субсидия за капиталови разходи
за 2021 г.
3.2. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано предложение
до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за
капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на
сгради, публична общинска собственост в съответствие с процедурните
изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 89 от ЗДБРБ.
3.3. В случай на положително становище от страна на министъра на
финансите, възлага на кмета на общината да организира разходването и
отчитането на средствата, в съответствие с приложимото законодателство.
4. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2021 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и
разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно Приложение
№ 4.
4.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска
администрация” на 74 щ.бр., от които 51 щ.бр. в държавно делегираната
дейност „Общинска администрация” и 23 щ.бр. в дофинансирането на същата
с местни приходи.
4.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
„Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) се определя
от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и
утвърдените размери, съгласно Приложение № 4 от настоящото решение.
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4.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към функциите,
както следва:
4.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по
образованието” - 2 щ.бр.;
4.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”,
дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на
пенсионера” - 1 щ.бр.;
4.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност
„Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Ремонт и поддържане на улична
мрежа” - 2 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” - 4 щ.бр.; дейност
„Озеленяване” - 0.5 щ.бр.
4.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база за
спорт за всички” – 2 щ.бр.; дейност „Обредни домове и зали” - 0,5 щ.бр.;
дейност „Градски библиотеки” - 4 щ.бр.; дейност „Други дейности по
културата” – 5 щ.бр.; дейност „Музеи с регионален характер“ – 1 бр.;
4.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други
дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 щ.бр.;
дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност „Общински
пазари и тържища” - 1 щ.бр.;
5. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:
5.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 10 610 лв.;
5.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 15 000 лв., в
т.ч. 2 000 лв. за подпомагане разходите за погребения.
Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в
неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над
тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена.
Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените
разходи, но не повече от 140 лв.
5.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ И СТИПЕНДИИ, както
следва:
5.3.1. За читалища от средствата за държавно делегирана дейност в
размер на 195 228 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени съгласно
решението на комисията по чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.
5.3.2. За спортни и туристически организации – общо 67 500 лв.,
предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества,
регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 127 и
чл. 133 от Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС). Упълномощава
кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на
средствата и сключи съответните договори.
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5.3.2.1. За спортните клубове към детски специализирани спортни
школи – 16 000 лв.;. разпределени както следва:
- за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 6 000 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 8 000 лв.;
- за спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“: 2 000лв.;
5.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически
школи - 7 000 лв., разпределени както следва:
- за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;
- за клуб по спортно катерене: 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм: 1 200 лв.;
- за клуб по вело-туризъм: 700 лв.;
- за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв.
При пререгистрация на някоя от специализираните спортнотуристически школи като спортен клуб, неизразходваните до датата на
регистрацията средства по тази точка се прехвърлят от съответната
школа в полза на новорегистрирания клуб. Промяната се отразява
служебно по бюджета на общината.
5.3.2.3. Субсидия предназначена за стопанисване на туристическа база,
предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени
райони, в размер на 20 000 лв., от които за текущ и / или основен ремонт
на туристическата база – не по-малко от половината от предвидените
средства. Последните се отпускат след представяне на план-сметка,
включваща видовете дейности и необходимото финансиране за тях,
която се одобрява от Общински съвет Елена.
5.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки
формации към тях – 23 000 лв.
- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 18 000 лв.
- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 5 000 лв.
Субсидиите по т.т. 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3. и 5.3.2.4. се предоставят на
съответните организации след представянето на финансов отчет и отчет
за дейността през предходната година.
5.4. Субсидия, предназначена за подпомагане дейността на Планинска
спасителна служба към Български Червен кръст, отряд Елена в размер на
1 500 лв.
5.5. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:
- за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане
издаването на вестник „Еленска Трибуна“: 20 000 лв.
5.6. Стипендии по социална програма за привличане на млади здравни
специалисти в размер на 10 000 лв. Възлага на Кмета на общината да създаде
необходимата организация по подбор, класиране и сключване на договори за
финансиране на одобрените кандидати, с клауза да се завърнат да работят на
територията на общината след завършване на образованието си за срок
минимум от 5 години.
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5.7. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните
събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена
през 2021 г. в размер на 55 800 лв.
5.8. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортнотуристическите събития в Община Елена през 2021 г. в размер на 16 200 лв.
6. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:
6.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на
заетите по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не
повече от 5 900 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет
Елена в размер на не повече от 2 900 лв.
6.4. За книгоиздаване (произведения, тематично свързани с гр. Елена и
населените места в общината, забележителности и бележити личности от
еленския край) – 5 000 лв.
6.5. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв.
6.6. За частично заплащане (поевтиняване със 7 лв.) на дневната такса на
потребители с адресна регистрация в община Елена за не повече от 15
потребители, настанени в Хоспис Елена ЕООД общо в размер до 38 325 лв.
7. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ
ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

ПРАВО

НА

7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 5.
7.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата
по т. 7.1., имащи право на транспортни разходи.
8. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 3 227 966 лв., в т. проекти по ПРСР 484 655 лв.;
проекти по оперативните програми 2 034 220 лв., проекти, финансирани с други
европейски средства 709 091 лв., съгласно Приложение № 6.
9. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности
с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., по
приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.
10. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община
Елена, съгласно Приложение № 7.
11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на не
повече от 451 140 лв.
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11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г. в
размер на не повече от 181 867 лв.
11.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края
на 2021 г. в размер на не повече от 816 577 лв.
11.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава
кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в
съответствие със Закона за общинския дълг.
12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на
общината в размер на 11 424 562 лв., като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
12.1. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ,
които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 7 826 922 лв., като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.
13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2020 г., които
ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, както следва:
13.1. в отчетна група „БЮДЖЕТ“ в размер на 0 лв., съгласно Приложение №
8;
13.2. в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ в размер на 0
лв., съгласно Приложение № 8;
14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни години,
които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 56 425 лв.
15. ОПРАВОМОЩАВА кмета
КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:

на

общината

ДА

ИЗВЪРШВА

СЛЕДНИТЕ

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и /
или неотложни разходи.
16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 11.02.2021 г.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки
за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на
съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите.
16.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да ограничава
или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и
финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;
17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.2. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други
фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и
от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2021 г.
конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и
гарантиране спазването на бюджетната дисциплина.
20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Правя процедурно предложение за 10
мин.почивка.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
направеното процедурно предложение за 10 минутна почивка:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
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
нова Наредба 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.
Залата напускат общинските съветници Симеон Кънчев и Даниел Василев.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на нова Наредба 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.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският 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 10.02.2021 г.
от 16.00 часа предложението за приемане на нова Наредба 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,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
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 10.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане на нова Наредба 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,
като след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха предложението
след проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 2.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
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 нова Наредба 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:
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”
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9
10
11
12
13

ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
отсъства
”ЗА”

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане на нова Наредба 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
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 68 от Закона за публичните предприятия и чл. 51а, ал. 4 и чл.
52 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните
актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредба 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, приета с
Решение № 9 / 24.01.2019 г. на Общински съвет –Елена.
2. Приема Наредба 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.
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 приемане на
Общински план за младежта за 2021 г. в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в община Елена.
/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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Общински план за младежта за 2021 г. 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 влизат общинските съветници Симеон Кънчев и Даниел Василев.
Залата напуска общинския съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 12 общински съветника.
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в 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 № 24 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общински план за младежта в община Елена за 2021 г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане на
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Елена.
/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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците 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 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в 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 № 25 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Елена
На основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал.3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Елена, неразделна част от настоящото решение.
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 създаване на
Съвет по въпросите на социалните услуги в община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Елена.
/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 09.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги 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 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в 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 № 26 / 11.02.2021 г.
Относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
социалните услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в община Елена
2. Определя състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Елена,
както следва:
Председател: Десислава Иванова Шопова, заместник кмет „Хуманитарни
дейности“ на община Елена;
Членове:
Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги и
заетост” в община Елена;
Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално
подпомагане” - град Елена;
Лазар Николов Костов, Бюро по труда, филиал град Елена;
Стефка Петрова Чолакова, ръководител на „Дневен център за
деца и младежи с увреждания“ - гр. Елена;
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Петър Койчев Недялков, инспектор „Детска педагогическа стая“
към РУ МВР - Елена;
Красимира
Радославова
Христова,
административен
ръководител и прокурор към районна прокуратура Велико
Търново;
Анета Илиева Ламбурова, общински съветник;
д-р Стела Петрова Горбанова - Василева, общински съветник;
Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството към
Съюза на инвалидите в България - град Елена.
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 съгласуване
на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11 март 2021 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11 март 2021 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 10.02.2021 г.
от 16.00 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11
март 2021 г., като след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха
предложението след проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”няма.
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 10.02.2021 г. от 17.00 часа
предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11
март 2021 г., като след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха
предложението след проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11
март 2021 г.:
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 11.02.2021 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за
11 март 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по повод
покана за неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,
гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 11 март
2021 г., а при липса на кворум - за 30 март 2021 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциацията на инж. ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община
Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен
инженер на община Елена.
3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на
предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от него,
както следва:
3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико
Търново за 2020 г.
3.2. По т. 2: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново за 2020 г.;
3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2021
г.;
3.4. По т. 4: „ЗА“ съгласуване на Подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и
публична общинска собственост през 2021 г., част от Бизнес плана на
оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
3.5. По т. 5: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на
Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването
му.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за изменение и
допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г. на Общински съвет Елена.
В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г. на Общински съвет Елена.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския 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 10.02.2021 г. от
16.30 часа предложението за изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г. на
Общински съвет Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г. на
Общински съвет 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 № 28 / 11.02.2021 г.
Относно: Изменение и допълнение на Решение № 115 / 30.08.2018 г. на Общински
съвет Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 19а, ал. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 52 от
9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., чл. 53б от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн.
ДВ, бр. 42 от 22 Май 2018 г.) във връзка с чл. 106, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото им състояние (обн.,
ДВ, бр. 9 о 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
І. Отменя т. 1.1. от Решение № 115 / 30.08.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне
правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост.
ІІ. Изменя точки 1.2, 1.3 и 1.4 от Решение № 115 / 30.08.2018 г. относно безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска
собственост, като същите придобиват следното съдържание:
1.
Язовир "БАТАКЛИКА", представляващ: поземлен имот с идентификатор
38337.160.48 с площ от 34403 кв. м. Трайно предназначение на територията:
Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Язовир.
Предишен идентификатор: 38337.160.615, 38337.335.20, 38337.335.19, 38337.335.18,
8337.162.634, 3833.160.631, 38337.160.202, 38337.160.105, 38337.160.104, 38337.160.63,
38337.160.62, 38337.160.61, 38337.160.41, 38337.160.39, 8337.160.38, 38337.160.23,
38337.160.15, 38337.160.14, 38337.160.13, 38337.159.312, 38337.159.75, 38337.160.633,
38337.160.632, 38337.160.106, 38337.160.102, 38337.160.60, 38337.160.22. Номер по
предходен план: 000312, 000615, 000631, 000632, 000633, 000634, 159075, 160013, 160014,
160015, 160022, 160023, 160041, 160060, 160061, 160062, 160063, 160102, 160104, 160106,
166105, 335018, 335019, 335020. Местонахождение на имота: област Велико Търново,
община Елена, село Константин, кад. район 160, пл. № 48, по КККР, одобрени със
Заповед № РД-821 / 05.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-14 / 23.11.2020
г. на Изпълнителен директор на АГКК. Граници на имота: имот с идентификатор №
№ 38337.160.61, 38337.159.312, 38337.159.75, 38337.335.20, 38337.335.19, 38337.335.18,
38337.160.104, 38337.162.634, 38337.160.631, 38337.160.46, 38337.160.47, 38337.160.23,
38337.160.65. Акт за публична общинска собственост № 1488 / 21.01.2021 г., вписан в
Служба по вписванията при РС - Елена, акт № 46, том І на 26.01.2021 г.
2.
Язовир "КРУМЧЕВЦИ", представляващ: поземлен имот с идентификатор
38337.140.35 с площ от 10834 кв. м. Трайно предназначение на територията:
Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Язовир.
Предишен идентификатор: 38337.300.9, 38337.140.915, 38337.140.912, 38337.140.672,
38337.140.79, 38337.140.14, 38337.140.6, 38337.139.990, 38337.139.914, 38337.139.878,
38337.139.875, 38337.140.913, 38337.140.909, 38337.139.910. Номер по предходен план:
000079, 000672, 000878, 000909, 000910, 000912, 000913, 000914, 000915, 000990, 140006,
140014, 300009. Местонахождение на имота: област Велико Търново, община Елена,
село Константин, кад. район 140, пл. № 35 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-821 /
05.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР,
засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-143 / 23.11.2020 г. на Изпълнителен
директор на АГКК. Граници на имота: Имоти с идентификатор № № 38337.140.79,
38337.140.912, 38337.300.9, 38337.140.6, 38337.140.915, 38337.140.14, 38337.139.875,
38337.140.672, 38337.139.990, 38337.139.878, 38337.139.914. Акт за публична общинска
собственост № 1490 / 21.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена,
акт № 48, том І на 26.01.2021 г.
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3.
Язовир "РУХОВЦИ", представляващ: поземлен имот с идентификатор
63495.25.379, с площ от 39999, трайно предназначение на територията: Територия,
заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Язовир. Предишен
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000118, 000120, 000127, 000152,
000376, 000379, 025031, 064001, 064002, 064038, 064041. Местонахождение на имота:
област Велико Търново, община Елена, село Руховци, кад. район 25, пл. № 379,
одобрен със Заповед РД-18-822/05.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР засягащо поземления имот е със Заповед КД-14143/23.11.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Граници на имота: имот с
идентификатор № № 63495.63.376, 63495.63.152, 63495.64.1, 63495.64.38, 63495.64.2,
63495.64.120, 63495.64.41, 47425.92.53, 63495.25.118, 63495.25.35, 63495.25.34,
63495.25.28, 63495.25.127. Акт за публична общинска собственост № 1487 / 21.01.2021
г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена, акт № 45, том І на 26.01.2021 г.
III. Възлага на Кмета на община Елена да извърши всички необходими действия в
посока законосъобразно осъществяване на процедурата по прехвърляне правото на
собственост в полза на държавата на посочените в 1.2, 1.3 и 1.4 от Решение № 115 /
30.08.2018 г. поземлени имоти - общинска собственост.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Районен съд гр.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 10.02.2021 г.
от 16.00 часа предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Районен съд 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 № 29 / 11.02.2021 г.
Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Районен съд гр.Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
І. Общински съвет Елена предлага на Окръжен съд гр. Велико Търново за
съдебни заседатели към Районен съд гр. Елена следните лица:
 Мариана Николова Савова
 Здравка Димитрова Георгиева
 Доника Иванова Стойкова
 Цветина Янкова Славкова
 Иванка Йорданова Сиракова
 Ирена Иванова Славова
 Сияна Йорданова Цончева
ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет – Елена да изпрати настоящото
решение на Председателя на Окръжен съд Велико Търново, ведно с документите по
чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 представители 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 представители на
акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на извънредно
Общо събрание.
/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
10.02.2021 г. от 16.00 часа предложението за гласуване на представителя на община Елена
при вземане на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, като след проведените
разисквания общинските съветници подкрепиха предложението, по трите точки „за“, 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 гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико
Търново на извънредно Общо събрание, по трите точки „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 № 30 / 11.02.2021 г.
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико
Търново на извънредно Общо събрание
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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. 25 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 09.03.2021 г. по въпросите, включени в
дневния ред, както следва:
1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ определяне възнаграждението на членовете на
Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закова за публичните предприятия.
2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ увеличаване стойността на капитала на
дружеството при условията на чл. 193 от Търговския закон със сумата 6 359 242
лева, чрез непарична вноска представляваща право на собственост на държавата
върху закупено медицинско оборудване на упоменатата стойност.
3. По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ изменение и допълнение на Устава на дружеството
във връзка с решението за увеличаване на капитала.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово
управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление
и контрол за 2020 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в
капитала.
/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 10.02.2021 г. от 17.00 часа
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, като има
постъпило предложение да се гласува за всяко дружество по отделно, както и Общинския
съвет да вземе отделно решение за всяко от 4-те дружества:
Подкрепили предложението с 4 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“няма.
След проведените разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”,
подложи на гласуване предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово
управление и контрол за 2020 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД:
След проведеното гласуване с 2 гласа „за“, „против“ – 2, „въздържали се“- няма,
общинските съветници не подкрепиха предложението.
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Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД:
След проведеното гласуване с 4 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“няма, общинските съветници подкрепиха предложението.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
След проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението
с 3 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“- 1, общинските съветници
подкрепиха предложението.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
След проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението
с 4 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“- няма, общинските съветници
подкрепиха предложението.
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
постъпилото предложение да се взема отделно решение за всяко дружество:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол,
и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД.
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2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
“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 № 33 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление
и контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за
2020 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 / 11.02.2021 г.
Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и
начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и
контрол за 2020 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да представи информация на
кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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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