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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  

 

Днес 25 март 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 12 от общо 13 общински съветника. 

Отсъства: г-н Мартин Трухчев. 

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община 

Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, арх. Красимир Попов – 

гл.архитект на общината, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“,           

г-жа Евдокия Уколова – гл.експерт „Стратегическо планиране, икономическо развитие и 

партньорство“, г-жа Ангелина Йорданова – гл.инспектор „Околна среда и води“,            

инж. Христо Лазаров – инспектор „Контрол по строителството“, инж. Иванка Пеева – 

гл.експерт „ОСКП“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

Председателят на Общинския съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности нa община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап).  

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на 

община Елена за периода 2021 - 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински 

план на дейностите за община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна статут на имоти, публична общинска собственост 

в частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие 

за предоставянето им 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, 

кв. 11 и кв. 14 по плана на селото. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 11 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за възлагане на услугата 

„Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по проект № 

BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в община Елена“, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 

Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд. 

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение, като т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в 

община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд: 

“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред с гласуваната точка: 

“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности нa община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап).  

Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на 

община Елена за периода 2021 - 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински 

план на дейностите за община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна статут на имоти, публична общинска собственост 

в частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие 

за предоставянето им 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, 

кв. 11 и кв. 14 по плана на селото. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга 

от общ икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа 

+“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

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 бюджетна 

прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности нa община 

Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап).  

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

бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 

нa община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап).  

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

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2021 г. от 17.00 часа 

предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности нa община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап), 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 12 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности нa община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап): 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2022 - 2024 г. (първи етап)  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, 

във връзка с  Решение на Министерски съвет № 64/2021 г. за бюджетната процедура за 

2022 г. и писмо № БЮ №1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите - Указание за 

подготовката и представянето на бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с 

бюджет за периода 2022-2024 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

Одобрява: 

1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2022 - 2024 г. съгласно 

приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
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2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2021 - 2022 г. на Община Елена съгласно приложение № 2, неразделна 

част от настоящото решение. 

3. Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за поемане на нов 

дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 - 2024 г. на Община Елена 

съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

 

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 приемане на 

Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти - 

собственост на община Елена. 

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

приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 

спортни обекти - собственост на община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2021 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на община Елена, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2021 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на община Елена, като 

предлагат: 

І-во в чл. 3 да отпадне думата „изготвя“, но след края на заседанието стана ясно, че 

текста е цитиран от Закона за физическото възпитание и спорта и общинските съветници 

си оттеглиха предложението. 

ІІ-ро в чл. 22 след текста предоставя на кмета на общината да се добави „ и 

Общинския съвет“. Подкрепили предложението и направеното допълнение 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 

постъпилото предложение в чл. 22 след текста предоставя на кмета на общината да се 

добави „ и Общинския съвет“:  

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

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

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

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” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни 

права върху спортни обекти, собственост на община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4, и чл. 28, ал. 2 от 

ЗНА, чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 3, и чл. 77 от АПК, и съобразно чл. 103,    ал. 2, т. 2 от Закона 

за физическото възпитание и спорта, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 

спортни обекти, собственост на община Елена. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021 - 2023 г. 

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

приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021 - 2023 

г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2021 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане на Програма за енергийна ефективност на 

община Елена за периода 2021 - 2023 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „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 24.03.2021 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за 

периода 2021 - 2023 г, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за 

периода 2021 - 2023 г.: 

“ЗА” – 12 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 / 24.03.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за 

периода 2021 - 2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. ал. 1 и 2 от Закона за 

енергийната ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021-

2023 г., неразделна част от настоящото предложение. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на 

Програмата по т. 1.  

 

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 допълване 

програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в частта „Имоти, които 

община Елена има намерение да предостави под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 

г. 

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

допълване програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в частта 

„Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем”, приета с Решение 

№ 6 / 21.01.2021 г. 

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 24.03.2021 г. от 

17.15 часа предложението за допълване програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г., като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението с 3 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за допълване програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави 

под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

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

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

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” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Допълване програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под 

наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост,  

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Допълва годишната Програма за управление и разпореждане общинската 

собственост в община Елена за 2021, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г. от ОбС - 

Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под 

наем”, а именно: 

1. Помещение с площ от 16 кв. м., разположено в масивна административна сграда, 

находяща се в гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски“ № 32, съгласно АОС № 166 / 

02.04.1998 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр. Елена на 

24.06.2005 г. под № 108, том V. 

2. Язовир „КОНСТАНТИН", представляващ: поземлен имот с идентификатор 

38337.102.90, находящ се в землището на с. Константин, актуван с АОС № 1489 / 

21.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 47, том І  на 

26.01.2021 г. 

3. Части от имот общинска собственост, находящ се в с. Майско, общ. Елена, ул. 

„Първа“, № 30, актуван с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС -  Елена, акт № 96, том ІІІ  на 29.03.2005 г. 
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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 одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на 

община Елена 2014-2020 г. през 2020 година. 

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

одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за 

развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 година. 

/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 24.03.2021 г. 

от 16.30 часа предложението за одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 

година, 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 одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общински план за развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 година: 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински 

план за развитие на община Елена  2014 – 2020 г.  през 2020 година   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка § 37 и § 39 от Закона за 

регионалното развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за 

развитие на община Елена  2014 - 2020 г.  през 2020 г. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2020 г. - регион 

Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена. 

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

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2020 г. - 

регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена. 

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

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2021 г. от 17.00 часа 

предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на 

дейностите за община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Председателят на Общинският 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 24.03.2021 г. от 

16.15 часа предложението за Отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински 

план на дейностите за община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението след проведено гласуване с 4 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 Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на 

дейностите за 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  № 40 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за 2020 г. - регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на 

дейностите за община Елена.   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците – 

регион Велико Търново с Общински план на дейностите за Община Елена за 2020 

година. 

 

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 откриване 

търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия 

за провеждане на търга. 

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

откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 
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/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 24.03.2021 г. от 

17.15 часа предложението за откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като след проведените 

разисквания подкрепиха предложението с 3 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга: 

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 отсъства 

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” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 

общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години 

на част от имот – частна общинска собственост, а именно: магазин с площ от 16 кв. 

м., разположен в масивна административна сграда намираща се в УПИ III, кв. 32 по 
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плана на гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32, актувана с АОС 166 / 

02.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г., № 108, том V, при 

граници на магазина: изток – улица; запад – община Елена (вход за социални грижи 

и бюро по труда), двор - обща част на община Елена, ДСК, ДЗИ и др.; север – обект № 

3, собственост на община Елена и юг - обект № 1, собственост на община Елена. 

2. Определя първоначална тръжна наемна цена, определена съгласно Методика за 

определяне на началните цени за договаряне под наем на общински имоти, приета с 

Решение № 34 / 1997 г. и изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. на ОбС – Елена, в 

размер на 57,60 лева (петдесет и седем лева и 60 ст.) без вкл. ДДС.  

3. Утвърждава тръжните условия както следва:  

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия:  

3.1.1.  Закупили тръжна документация в указания срок; 

3.1.2. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта                               

на кмета на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ; 

3.1.3. Подали са документите в запечатан, непрозрачен плик, спазвайки                

изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 – 4 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит;  

3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

3.2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от първоначалната 

тръжна цена;  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

4.1. Заявление за участие в търга; 

4.2. Предложение за цена; 

4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

4.4. Декларация за оглед на обекта на търга; 

4.5. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

4.6. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/. 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров – заместник-кмет „ИД“; 

и членове:  Драгомир Цанев – главен юрисконсулт; 

Десислава Иванова – старши експерт „ФБ“; 

инж. Иванка Пеева – главен експерт „ОСКП“; 

инж. Зоя Василева – старши експерт „ОС“;  

Йордан Йорданов – общински съветник; 

Даниел Василев – общински съветник; 

Резервни членове: Красимира Трънкова – главен експерт „СО”; 

Стефан Минчев – общински съветник. 
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6. Възлага на кмета на община Елена да организира, да проведе търга и да сключи 

договор със спечелилия участник.                                                       

 

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 промяна 

статут на имоти, публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

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

промяна статут на имоти, публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

/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 24.03.2021 г. от 

17.15 часа предложението за промяна статут на имоти, публична общинска собственост в 

частна общинска собственост, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 3 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за промяна статут на имоти, публична общинска собственост в 

частна общинска собственост: 

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 отсъства 

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” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Промяна статут на имоти, публична общинска собственост, в частна 

общинска собственост. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 2 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Обявява имоти, публична общинска собственост, за частна общинска собственост, 

както следва: 

1.1. Читалище - масивна сграда със застроена площ 61 кв.м., находящ се в 

парцел Х, кв. 3 по плана на ул. „Разпоповци“, гр. Елена, актуван АОС № 144 / 

29.09.1997 г. публична общинска собственост, вписан в Служба по 

вписванията при РС- Елена, под № 121, том V. 

1.2. ПИ с идентификатор 02169.351.75, с площ от 278 кв. м., с предназначение 

сграда за култура и изкуство (читалище), находяща се в с. Бадевци, община 

Елена, актуван като публична общинска собственост с АОС 590 № / 08.09.2011 

г., вписан Служба по вписванията при РС - Елена, под № 78, том IV на 

09.09.2011 г. 

1.3.  Читалище - двуетажна сграда, построена през 1932 г. за читалище заедно с 

дворно място от 1150 кв. м., попадащо в парцел IV, кв.41 по плана на с. 

Палици, актувано с АОС № 207 / 20.12.1999 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС - Елена на 15.03.2005 г., под №187, том II. 

1.4. Читалище - масивна постройка на два етажа, заедно с дворно място от 1350 

кв. м., попадащо в парцел IV-81, кв. 10 по плана на с. Марян, актуван с АОС 

№ 197 / 06.10.1999 г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена на 

29.03.2005 г., под № 97, том III. 

1.5. Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв. м, в с. 

Блъсковци, АОС № 85 / 26.08.1996 г., вписан в Служба по вписванията при РС 

- Елена на 30.10.2009 г., под № 62, том V. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприеме  необходимите действия за 

отписване на имота от актовите книги за публична общинска собственост и състави 

Акт за частна общинска собственост. 

 

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 приемане на 

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за 

общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им 

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

приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и 

пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им 

/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 24.03.2021 г. от 

17.15 часа предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие 

за предоставянето им, като след проведените разисквания общинските съветници не 

подкрепиха предложението след проведено гласуване с 1 глас „за”, „против” - 2, 

„въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие 

за предоставянето им: 

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 отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 

2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Елена 

за стопанската 2021 - 2022 г., неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално 

ползване, както следва: 

2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 

2021 - 2022 г. на територията на община Елена съгласно списък (Приложение № 

1), неразделна част от това решение. 

2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 

включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се 

определят за общо ползване през стопанската 2021 - 2022 г.  
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На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация г-н Сашо Топалов поиска думата за обяснение на отрицателен вот. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

обяснение на отрицателен вот на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Аз и колегите гласувахме против, защото не е спазен 

срока цитиран в чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, а именно 1 март на календарната година. 

 

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 частично 

изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - План за регулация и 

застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, кв. 11 и кв. 14 по плана на селото. 

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

частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - План за регулация 

и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, кв. 11 и кв. 14 по плана на 

селото. 

/материала е приложен/ 

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 24.03.2021 г. от 

16.15 часа предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на     

с. Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, 

кв. 11 и кв. 14 по плана на селото, 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 12 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - 

План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, кв. 11 и кв. 14 

по плана на селото: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - 

План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10,  кв. 11 и 

кв. 14 по плана на селото 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 от 

Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци в зоната на имот пл. № 86, в обхвата на проектни 

кв. 10, кв. 11 и кв. 14: 

1. ПУП – План за улична регулация за премахване на проектна неприложена улична 

регулация между О.Т. 58-51-50-51а, между О.Т. 45а-58 и между О.Т. 51-45а, създаване 

на улица - тупик с О.Т. 51б-51а (нова), премахване на кв. 10, кв. 11 и кв. 14 и 

създаване на нов кв. 11.  Уличната регулация между О.Т. 41-43-23-44 се спира до О.Т.  

45а (нова).  Създаване на общински път от улица с О.Т. 44-45 до водостопанско 

съоръжение (резервоар на с. Тодювци), находящ се в имот с идентификатор 

72607.336.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Тодювци.    

2. ПУП – План за дворищна регулация за поставяне на неприложени 

дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване на 

нов самостоятелен УПИ за частта от имот пл. № 86 - УПИ VІІ-86 (нов) в кв. 11 (нов) 

по плана на с. Тодювци. 

3. ПУП – План за застрояване на новообразувания УПИ VІІ-86 в кв. 11 по плана на 

селото. 

 

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 възлагане на 

услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по проект № 

BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в община Елена“, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 

Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд. 

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

възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по 

проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в община Елена“, по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд. 

/материала е приложен/ 

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 възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в 

община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд: 
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 / 25.03.2021 г. 

 

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

икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа 

+“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски 

социален фонд 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 29, ал. 2 от Закона за социалните услуги, 

във връзка с Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия за услугите от общ 

икономически интерес от 20.12.2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

услугата по Направление 1, по проект “Патронажна грижа + в община Елена“, 

финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0063  по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020; 

2. Изпълнението на услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект 

“Патронажна грижа + в община Елена“ се възлага на оператора за срок от 12 

месеца, считано от датата на включване на първия потребител в дейностите по 

проекта; 

3. Услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект “Патронажна грижа + 

в община Елена“ да се осъществява на територията на населените места в община 

Елена; 

4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

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

задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на 

административен договор № BG05M9OP001-6.002-0063  за изпълнение на проект 

“Патронажна грижа + в община Елена“ и Методиката за предоставяне на 

патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, 

разработена от Министерство на здравеопазването; 
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5. Контрол върху компенсацията и механизма за възстановяване на суми да се 

осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на Община 

Елена; 

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

Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща 

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

икономически интерес; 

7. Финансираните, по Направление 1 по проекта, услуги по патронажна грижа да се 

ползват от потребителите без заплащане на такса; 

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

счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на 

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

9. При предоставянето на услугата по проект “Патронажна грижа + в община 

Елена“ да се спазват изискванията за защита на личните данни. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново и Кмета 

на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет – Елена 
 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС 


