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
№5
Днес 27 май 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 10 от общо 13 общински съветника.
Отсъстваха: г-н Йордан Иванов Йорданов, г-жа Анета Илиева Ламбурова и г-н Мартин
Иванов 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 Силвия Мирянова директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова –
директор на дирекция „УТОС“, инж. Иванка Пеева – гл.експерт „ОСКП“, г-жа Цветана
Гайдарова – гл.експерт „ОКВ“.
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 10 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на нова Наредба за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община
Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след
ремонта на покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности”
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, дами и господа
общински съветници. Приемам отправената забележка на г-н Кънчев от вчерашното
заседание на Постоянната комисия по „Общинска собственост“ за неокомплектована с
графичен материал т. 4. Коментира се същото по отношение и на т. 7 в Комисията по
„Устройство на територията“. По тази причина оттеглям двете точки от дневния ред на
днешното заседание. Ще ги внесем окомплектовани на следващата сесия.
Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
промяна в номерацията на точките след оттеглянето на т. 4 и т. 7 от вносителя, а именно:
т. 5 да стане т. 4 и т. 6 да стане т. 5:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 10, “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 приемане на нова Наредба за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община
Елена за 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след
ремонта на покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга.
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 приемане на
нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми
обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията 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 26.05.2021 г.
от 16.30 часа предложението за приемане на нова Наредба за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на община Елена, като след
проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа
„за”, „против”- 1, „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 26.05.2021 г. от
16.15 часа предложението за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община Елена, като след проведените
разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община Елена:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 53 / 27.05.2021 г.
Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване
на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община Елена

3

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.05.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79
от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 1 и чл. 57а,
ал. 7 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Елена, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми
обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията на община Елена.
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 изменения и
допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
/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 26.05.2021 г.
от 16.30 часа предложението за изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- 1,
„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 26.05.2021 г. от 17.00 часа
предложението за изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 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 изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
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6
7
8
9
10
11
12
13

АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

отсъства
отсъства
”ПРОТИВ”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ЗА”

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 54 / 27.05.2021 г.
Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл.
76, ал. 3 във връзка с чл. 76 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 82, ал.1 от
Закона за публични финанси, във връзка с чл. 52 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза
за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за
краткост „Наредбата“), както следва:
1. Създава се нова т. 10 в чл. 29, ал. 1 от Наредбата със следното съдържание:
10. критериите за определяне на показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ
на кметствата и населените места с кметски наместници, определени от общински
съвет.
2. досега действащата т. 10, става т. 11 като запазва своето съдържание;
3. Текстът на чл. 30, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция:
(2) Общинския съвет приема с решение бюджета на общината, включително и по
показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите,
кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са
определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от
Закона за публични финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.
Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва за
съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година,
както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.
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4. Създава се нова ал. 10 в чл. 30 от Наредбата със следното съдържание:
(10) Общински съвет утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „а“ до „д“
по следните обективни критерии:
а) брой население по постоянен адрес;
б) персонал в администрацията на кметството или населеното място с кметски
наместник, съгласно приетата структура на общинска администрация от Общински
съвет;
в) брой категоризирани места за настаняване;
г) издръжка – определя се на база извършените действителни разходи през
предходната година, с изключение на еднократните такива, актуализирани с
годишния процент на инфлация;
5. Създава се нова ал. 11 в чл. 30 от Наредбата със следното съдържание:
(11) Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗПФ, се определят въз
основата на актуални данни за състоянието на социалната и техническата
инфраструктура в населеното място, изготвени от звеното по устройство на
територията, съвместно с кмета на кметството или с кметския наместник, като се
вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.
6. Текстът на чл. 35, ал. 1 от Наредбата придобива следната редакция:
(1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината,
включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет
показатели по чл. 45, ал. 2, т. 1 за кметствата и населените места с кметски
наместници.
7. Създава се нова ал. 5 в чл. 40 от Наредбата със следното съдържание:
(5) При отдаването по наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни
горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които
се намират на територията на съответното населено място извън територията на
общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинския съвет
определя:
а) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;
б) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско
имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, т аренда на земеделски земи и горски
територии и от ползването на дървесина и на дървесни горски продукти от горите,
общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в
съответното населено място.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за изменения и
допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията 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 26.05.2021 г.
от 16.30 часа предложението за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”1, „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 26.05.2021 г. от 17.00 часа
предложението за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”2, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 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 изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
отсъства
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
отсъства
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ПРОТИВ”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55 / 27.05.2021 г.
Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните
данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните
актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 5 и чл. 15, ал. 2
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена, както следва:
§ 1. Отменя се Раздел V “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”
от Приложение № 9 към Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Елена.
§ 2. В чл. 25, ал. 4 от наредбата се добавя нова т. 3 със следното съдържание:
3. случаи, когато средствата са осигурени по програми, проект или по друг начин.
§ 3. В чл. 25, ал. 1, 6 и 9 от Наредбата се правят следните редакции:
(1) За ползване на детски градини и детски ясли от родителите или настойниците на
децата заплащат такса в размер 2.20 лв. за всеки ден, в който детето е посещавало
съответното заведение.
(6) Не се начислява такса за дните, през които детето е отсъствало от детското
заведение, при условие, че директорът на същото е бил предварително уведомен за
отсъствието от родител или настойник на детето.
(9) Не се начислява такса за времето, през което детското заведение не е работило
поради аварии, ремонт, карантина, както и поради други обективни причини.
§ 4. В чл. 25 се създават нови алинеи 10 и 11 със следното съдържание:
(10) Дневната такса по чл. 25, ал. 5 от Наредбата, считано от 01.05.2021 г. се поема
изцяло от средствата за подпомагане на такси, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за
предучилищно и училищно образование, определени с Решение на МС за приемане
на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни
показатели за съответната година, и от проект „Активно приобщаване в системата
на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата
подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до неговото
приключване.
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(11) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4
годишни деца) в детските градини, които отговарят на критериите по проект
„Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, не се заплащат присъствени такси от родителите – те се
поемат изцяло от средствата по проекта до неговото приключване.
§ 5. В Раздел VI „МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО“ от Приложение № 9 към Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена се правят следните изменения:
13. Посещение на един музеен обект за възрастни - 3,00 лв.
13.1. Посещение на един музеен обект за ученици и студенти – 2,00 лв.
13.2. Посещение на един музеен обект за пенсионери – 2,00 лв., срещу представяне на
документ (настояща 1.00 лв.)
13.3. Посещение на един музеен обект за лица от 0 до 7 г., лица от социални
институции инвалиди/ срещу представяне на ТЕЛК – решение - безплатно
13.4. Колективно посещение на един музеен обект за учащи от община Елена безплатно
13.5. Всеки последен четвъртък от месеца съгласно чл. 187, ал. 4 от ЗКН – вход
свободен за 1 обект
13.6. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта, в комплекс
„Даскалоливница” - за възрастни - на 6.00 лв.
13.7. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта в комплекс
„Даскалоливница” - за учащи - на 4.00 лв.
13.8. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта в комплекс
„Даскалоливница” - за пенсионери - 4.00 лв.
13.9. Семеен билет – за двама възрастни + с до 3 деца от 7 до 19 годишна възраст 15,00 лв.
13.10. Тематична беседа за един обект на бълг. език - 2.00 лв.
13.11. Обзорна беседа за 3 обекта на български език – 10,00 лв.
13.12. Тематична беседа на чужд език – 15.00 лв.
13.13. Любителско заснимане без статив и светкавица за една експозиция - 5.00 лв. –
13.14. Професионално Заснимане с камера, на експозиция – 50,00 лв.
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14. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели от община
Елена – безплатно
14.1. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели извън
общината - 100.00 лв.
14.2. Ползване на музейна библиотека еднократно - 2.00 лв.
14.3. Ползване на музейна библиотека годишно, настоящо - 20.00 лв.
14.4. Изготвяне на историческа справка, настоящо - 10.00 лв.
§ 6. В точка 6а на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Елена се правят следните изменения:
6a. За ползване на общински терени, върху които са организирани мащабни събития,
панаири, събори или празници, с цел търговия, предоставяне на услуги или
промоции, ползвателите заплащат такса в размер, както следва:
6а.1. До 100 кв. м, заплащат такса на кв.м. на ден – 10.00 лв.
6а.2. За всеки следващ кв. м, се заплаща такса на кв.м. на ден – 5.00 лв.
§ 7. В Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се правят
следните изменения:
За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски
територии, общинска и частна собственост
№

Наименование

Нормативно
основание

Крайна цена

1

2

3

4

4.

За ценни дървесни видове (орех, череша,
черница, кестен и др.) и за повече от 5
бр. дървета

5.

33,00 лв.
Чл. 32, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОСИ

За всички останали случаи
20,00 лв.
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Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина добита извън горски
територии, общинска и частна собственост
№

Наименование

1

2

6.

Иглолистни и широколистни
дървени материали

6.1

Едра строителна дървесина

6.2

Средна строителна
дървесина
Дребна строителна
дървесина
Дърва за огрев
Превозен билет

6.3
6.4
6.5

Нормативно
основание
3

Чл. 207 от ЗГ
Чл. 211, ал. 4 от ЗГ

Мярка

Крайна цена

4

5

куб. м.

2,00 лв.

куб. м.

2,20 лв.

куб. м.

2,20 лв.

куб. м.
куб. м.

2,60 лв.
1,70 лв.

§ 8. В Приложение № 4 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се създава нов
Раздел „Транспорт и търговия“ т. 11.1.-11.7., съдържащ такси за издаване на
удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 от ЗАП, разрешение за таксиметров
превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите, и за вписване на промени
по съществуващите такива:
11.1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници - 100.00 лв.
11.2. За включване/отписване на превозни средства/водачи в списъка към
удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за
всяко конкретно превозно средство/водач - 10.00 лв.
11.3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.
11.4. За издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници 10.00 лв.
11.5. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз - 10 лв.
11.6. За вписване на промяната в обстоятелствата вписани в разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници - 10 лв.
11.7. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни
стикери за автомобилите за 1 година, окомплектовано с два стикера - 30.00 лв.
§ 9. Точка 11 в Приложение № 8 се отменя.
Предвидените в настоящото решение изменения влизат в сила считано от 01.06.2021
г.
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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 обсъждане и
приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
от читалищата на територията на община Елена за 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена за 2020 г.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – член на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.05.2021 г. от
16.00 часа предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община
Елена за 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена за
2020 г.:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56 / 27.05.2021 г.
Относно: Обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община
Елена през 2020 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. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община Елена
през 2020 г.
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 откриване
на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи –
частна общинска собственост, останали след ремонта на покрива на общинска сграда СУ
„Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими
вещи – частна общинска собственост, останали след ремонта на покрива на общинска
сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като уточни: І-во
желаното количество е кратно на 1000, тоест не могат да се закупуват произволен брой.
Второ към момента няма яснота точно колко е броя на циглите. В тръжната документация
подробно ще бъде описан реда за класиране. Идеята е най-високо предложените цени да
бъдат удовлетворени първо, след това в низходящ ред до изчерпването на количествата.
/материала е приложен/
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.05.2021 г. от 17.15 часа
предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след ремонта на
покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга,
като постъпи предложение в т.2 от проекта за решение началната тръжна цена да
бъде записана, че е с ДДС: „за” - 4, „против”-няма, „въздържали се”-няма. Приема се.
След проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
постъпилото предложението в т. 2 или по-точно в т. 2.1. и т. 2.2. от проекта за решение
началната тръжна цена да бъде записана, че е с ДДС:
“ЗА” – 10, “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 откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след
ремонта на покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, 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
отсъства
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
отсъства
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” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57 / 27.05.2021 г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след ремонта
на покрива на общинска сграда СУ „Иван Н. Момчилов“, 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. 3, ал. 3 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска
собственост представляващи пакет от по 1000 броя цигли, останали след ремонта на
покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“.
2. Утвърждава начална тръжна цена както следва:
2.1. За ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – стар модел – 0,32 лв. за брой
или 320.00 лв. за пакет, с ДДС;
2.2. За ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – нов модел – 0,28 лв. за брой
или 280.00 лв. за пакет, с 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 за пакет от 1000 бр., а имено:
3.2.1. За цигли тип „Марсилски“ – двуканални стар модел в размер на
64.00 лв.;
3.2.2 За цигли тип „Марсилски“ – двуканални нов модел в размер на
56.00 лв.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
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4.3. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.4. 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.
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.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и да проведе търга.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:50 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
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