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П Р О Т О К О Л  

 

№ 6  

 

Днес 24 юни 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 11 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха: г-н Мартин Иванов Трухчев и г-жа Зехра Халилова Салиева. 

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-н Христо Захариев – директор  дирекция „ХДИРПС“,                    

г-жа Силвия Мирянова - директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – 

директор на дирекция „УТОС“, инж. Христо Симеонов – гл.инженер на общината,         

арх. Стефан Димитров – мл.експерт „УТ“, инж. Иванка Пеева – гл.експерт „ОСКП“,          

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

Присъстваха г-жа Мария Тодорова – управител на „Хоспис-Елена“ ООД,                 

г-жа Мария Симеонова – управител на „Еленски балкан“ ООД, г-н Петко Василев – 

управител на „Буковец“ ЕООД.   

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 11 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 изменение на Решение № 22/11.02.2021 г. на Общински 

съвет Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 

2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община 

Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2021 - 2022 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишните финансови отчети за 2020 г. на 

търговски дружества с над 50 на сто общинско участие. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                             
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5. Предложение относно приемане на Списък на спортните обекти – общинска 

собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за 

физическото възпитание и спорта. 

Вн.:Председател на ОбС 

6. 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    

7. Предложение относно определяне съдържанието на изявлението на 

представителя на общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение 

избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението му.     

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно  определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно определяне броя на таксиметрови автомобили, както и 

броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на 

община Елена. 

Вн.:Кмета на общината     

11. 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 13 

юли  2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                            

12 Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

автобус „Фолксваген Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                            

13. Предложение относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към 

Общински съвет – Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 

14. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 

10,50 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 

по КККР на неурбанизирана територия на землище с. Блъсковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно отпускане средства за неотложен ремонт на църковния 

храм „Свети Василий Велики“ с. Палици. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 2 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за поемане на краткосрочен дълг 

по Закона на общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД 

за мостово финансиране за изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с 

наименование "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на 

община Елена" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 

2014-2020. 
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Дадена бе думата за процедурно предложение на: 

Симеон Кънчев - общински съветник: Поради технически причини днешното заседание 

няма да бъде озвучено. В тази връзка предлагам на г-н кмета да представя предложенията 

в резюме. Общинските съветници сме запознати с внесените предложения. Присъстващите 

служители от общинска администрация също са наясно с предложенията.  

Дадена бе думата на: 

Йордан Йорданов- общински съветник: Когато се разпратят материалите нека не се внасят 

допълнителни точки към дневния ред ако не касаят срокове или наистина са неотложни. 

Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение, като т. 2 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез 

сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране за 

изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински 

съвет Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 

2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския 

дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране 

за изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване 

и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община 

Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2021 - 2022 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Годишните финансови отчети за 2020 г. на 

търговски дружества с над 50 на сто общинско участие. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                             

6. Предложение относно приемане на Списък на спортните обекти – общинска 

собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за 

физическото възпитание и спорта. 

Вн.:Председател на ОбС 
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7. 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    

8. Предложение относно определяне съдържанието на изявлението на 

представителя на общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение 

избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението му.     

  Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне броя на таксиметрови автомобили, както и 

броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на 

община Елена. 

Вн.:Кмета на общината     

12. 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 13 

юли  2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                            

13 Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

автобус „Фолксваген Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                            

14. Предложение относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към 

Общински съвет – Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 

15. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 

10,50 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 

по КККР на неурбанизирана територия на землище с. Блъсковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно отпускане средства за неотложен ремонт на църковния 

храм „Свети Василий Велики“ с. Палици. 

                                                                                                             Вн.:Председател на 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 изменение 

на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в частта му, отнасяща се до 

максималния размер на новия общински дълг за 2021 г. 

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

изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в частта му, 

отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2021 г. 

/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 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в 

частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2021 г., като 

след проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 

гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1. 
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 изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински 

съвет Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 

2021 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в 

частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2021 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. 94, ал. 3, т. 5  от Закона за публичните финанси 

и чл. 30, ал. 3, т. 5 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: 

 

Изменя Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в частта му, отнасяща 

се до максималния размер на новия общински дълг за 2021 г., както следва: 
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1. В т. 11.1., числото „451 140“ се заменя с числото „830 855“, като текстът придобива 

следната редакция: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на не 

повече от 830 855 лв. 

2. В т. 11.3., числото „816 577“ се заменя с числото „1 196 292“, като текстът 

придобива следната редакция: 

11.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края 

на 2021 г. в размер на не повече от 1 196 292 лв. 

 

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: Вчера на заседанието на Постоянната комисия 

гласувах „въздържал се“, днес след като премислих гласувах „против“ и искам да обясня 

защо днес промених позицията си. Навремето уважаеми колеги общински съветници от 

ГЕРБ, искахме община Елена да вземе заем в размер на 800 хил. лв. за да спасим 

Болницата в града, но Вие не пожелахте. Вчера бях забравил за това. Днес ние не сме 

съгласни общината да взема дълг за сметище. 

 

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 поемане на 

краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с 

"Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране за изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-

2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на 

територията на община Елена" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма 

"Околна среда 2014-2020. 

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

поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез сключване на договор за 

кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране за изпълнението на проект № 

БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване и рекултивация на депо за 

битови отпадъци на територията на община Елена" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020. 

/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 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез 

сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране за 

изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020, като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Благодаря на г-н кмета за изчерпателно разказаната 

приказка. Болница 10 години нямаме. Сметище също може би няма да имаме. И то за 

скромната сума от милион и половина лева. На мен тази цена ми се вижда прекалено 

висока, незная какво толкова се прави. Да бяхме изсипали милион и половина по 1 лев 

сигурно щяхме да го засипем цялото и да сме атракция в Европейския съюз. Не ми звучи 

убедително обяснението, че ние пращаме документи, а ни питат защо е в тази колонка и на 

този ред. Значи нещо не сме си свършили работата, нещо не сме изпълнили, за да ни 

питат. Едва ли някой пита само за да пита. Ще натоварим Общината с 800 хил.лв. Не 

разбрах при какви лихви. Ясно ми е че ще си вземете решението и ще си носите 

последствията от това. Може да е неотложно г-н Йорданов, аз Ви подкрепям за 

изказването за допълнителните предложения. Това е порочна практика да се вкарват точки 

преди началото на заседанието. И те са много важни и често става въпрос за сериозни 

пари. Общинските съветници де разбрали де не, вземат решение. 

 Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги. Вярно че сме в предизборна кампания. В годините сме доказали че 

можем да работим за еленчани. Сравнението за средствата, които тряба да се вземат за 

болница и сравнението за средства, които трябва да вземем за разплащане, които ще ни 

бъдат възстановени са съвсем различни. Едните са средства, които трябва да бъдат взети 

от бюджета, а другите са средства които ще бъдат възстановени в бюджета и бюджета 

няма да пострада от вземането на този кредит. В Инвестиционната програма ние сме 

приели че ще изпълняваме този проект. Тогава никой не възрази срещу изпълнението, а 

сега когато трябва да се прави разплащане. Г-н Млъзев подробно обясни какво е 

положението и кога трябва да стане разплащането за да нямаме санкции, ние казваме ами 

няма да вземем дълг защото някой не си е свършил работата или проекта е бил много 

скъп. За мен това са едни средства за разплащане и ще бъдат възстановени в бюджета. 

Няма да се отразят, като тежест на бюджета. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Искам да опонирам. Г-н Гуцов в първа точка 

гласувахме за промяна в бюджета, в общинския бюджет. Как да няма нищо общо с 

Бюджета. Ще Ви кажа в коя част. В бюдета има част за поемане на общински дълг. Част 

ли е от бюджетната процедура? Приключих, благодаря.  

Други изказвания 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 поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг 

чрез сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране за 

изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование "Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020: 

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” 
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10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5 , “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез 

сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране за 

изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.010-0035-C01, с наименование 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община 

Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Елена да сключи договор за кредит с „Фонд 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация 

на проект BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за 

битови отпадъци на територията на община Елена“, финансиран по  Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Отпадъци“, схема/процедура 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, при следните параметри:  

 Максимален размер на дълга: 830 855 лв. (Осемстотин и тридесет хиляди 

осемстотин петдесет и пет лева) 

 Валута на дълга: BGN (български лева) 

 Вид на дълга: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № Ф-34-

14/21.04.2020г. за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.010-0035-C01 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на 

община Елена“ и/или от собствени бюджетни средства.  
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 Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 

от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Елена, с изключение на 

авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № Ф-34-

14/21.04.2020г. за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.010-0035-C01 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на 

община Елена“, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 

Околна среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Елена, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери 

за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 

52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Общинските съветници, които гласуваха против 

поемането на краткосрочен дълг, нека поемат отговорност, ако не успеем да извършим 

плащането навреме. Но се надявам някак си да се справим. 

 

 

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 извършване 

на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. 

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

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.06.2021 г. 

 

 10 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община 

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ 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 отсъства 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5 , “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена 

 

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

местната администрация, и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена 

 

 

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

местната администрация, и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

НЕ ПРИЕМА измененията в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни 

компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени 

позиции, отпадане на такива и включване на  нови, съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение.  
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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 Стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2021 - 

2022 г. 

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

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за 

периода 2021 - 2022 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 23.06.2021 г. от 

16.00 часа предложението за Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2021 - 2022 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 11 общински съветника. 

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

предложението за Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 

община Елена за периода 2021 - 2022 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община Елена за периода 2021 - 2022 г. 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 197, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2021 - 2022 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 приемане на 

Годишните финансови отчети за 2020 г. на търговски дружества с над 50 на сто общинско 

участие. 

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

приемане на приемане на Годишните финансови отчети за 2020 г. на търговски дружества 

с над 50 на сто общинско участие, като уточни, че ако възникнат въпроси управителите на 

търговските дружества присъстват в залата. 

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

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за приемане на Годишните финансови отчети за 2020 г. на търговски 

дружества с над 50 на сто общинско участие. 

След проведените разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, предложи 

гласуването да стане по отделно за всяко дружество, след което подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН“ ООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на „ХОСПИС-

ЕЛЕНА“ ООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуването да стане по отделно за всяко дружество: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД гр. ЕЛЕНА 

 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от 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, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Приема годишния финансов отчет за 2020 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на 

управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, 

определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от 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, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД и възлага на управителя на дружеството: 

1.1. Да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в     чл. 

38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

1.2. Със стойноста на неразпределената печалба от минали години да се покрие 

частично натрупаните загуби от предходните периоди. 

 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА 
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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; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от 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, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1.Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците 

на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2020 г.; 

1.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува ГФО в Търговския 

регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т.1  от Закона за 

счетоводството.  

1.3. Да гласува за отчисление от печалбата за 2020 г.на  фонд резервен в размер на 

10% или 206.40 лв., както и дивидент в размер на 20 %  или в абсолютна 

стойност 371.52 лв.  

1.4. Петдесет и два процента от сумата на дивидента да бъдат преведени по 

сметка на община Елена, а останалата сума да се разпредили между останалите 

съдружници пропорционално на техните дялове в дружеството. 

 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 65 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „ХОСПИС-

ЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от 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, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на 

дружеството за 2020 г. и възлагане на управителя да публикува ГФО в Търговския 

регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за приемане на Списък на спортните обекти – общинска собственост, 

които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото 

възпитание и спорта. 

/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 23.06.2021 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Списък на спортните обекти – общинска 

собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за 

физическото възпитание и спорта, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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 23.06.2021 г. от 

17.15 часа предложението за приемане на Списък на спортните обекти – общинска 

собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за 

физическото възпитание и спорта, 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 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 Списък на спортните обекти – общинска 

собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за 

физическото възпитание и спорта: 

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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Списък на спортните обекти – общинска собственост, които 

може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото 

възпитание и спорта 
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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. 104 от Закона за физическото възпитание и 

спорта, чл. 3, ал. 1 от Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права 

върху спортни обекти – собственост на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на спортните обекти, собственост на Община Елена, които 

може да са обект на управление и разпореждане по реда на ЗФВС, както следва: 

1. Сграда с идентификатор 27190.501.99.11 (зала по Борба), бр. етажи 1, със застроена 

площ 180 кв. м. Обекта попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от 

предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

2. Игрище за тенис. Обекта попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от 

предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

3. Основно игрище с писта. Обекта попада в имот с идентификатор 27190.501.99, 

номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

4. Комбинирано игрище – баскетбол, волейбол с размери 14 / 28 м. Обекта попада в 

имот с идентификатор 27190.501.99, номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 

51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

5. Площадка за скейтборд с размери 16,50 / 28 м. Обекта попада в имот с 

идентификатор 27190.501.99, номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по 

плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

6. Спортно игрище с размери 60 / 40 м. (помощно игрище под стадион „Чумерна“). 

Номер на имота по КККР 27190.35.135 (стар № 001541). 

Актуван с АПОС № 502 / 07.04.2008 г. 

7. Игрище за тенис с размери 36 / 21 м. Обекта попада в имот с идентификатор 

27190.35.135 (стар № 001541). 

Актуван с АПОС № 502 / 07.04.2008 г. 

8. Стадион с. Константин - футболно игрище с размери 70 / 105 м. Обекта попада в 

поземлен имот 000594 „За спортен комплекс" в землището на с. Константин, с 

площ 21.089 дка. НТП: спортен терен. 

Актуван с АПОС № 1303 / 07.03.2017 г. 

9. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол в с. Константин с размери 28 / 15 м. 

Обекта попада в поземлен имот 000594 „За спортен комплекс" в землището на с. 
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Константин, с НТП: спортен терен. 

Актуван с АПОС № 1303 / 07.03.2017 г.; 

10. Стадион с. Майско – футболно игрище с размери 70 / 105. Обекта попада в имот с 

идентификатор 46125.46.137 по КККР на с. Майско, местност „Хармана“ с площ 

19946 кв. м. 

Актуван с АПОС № 1396 / 10.08.2018 г. 

11. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 28 / 15 м. Обекта попада в 

имот с идентификатор 46125.46.137 по КККР на с. Майско, местност „Хармана“ с 

площ 19946 кв. м. 

Актуван с АПОС № 1396 / 10.08.2018 г. 

12. Плувен басейн. Обекта попада в поземлен имот с идентификатор 27190.501.8781 

(Номер: по предходен план УПИ II – „За плувен басейн и спортен комплекс” в 

кв.51а), с площ от 6666 кв. м. 

АПОС № 287 / 26.04.2002 г. 

Забележка: Предоставен на концесия за 20 /двадесет/ години на „СИВ - 2002” 

ООД с Договор № РД.02-11-2 / 15.01.2003 г. 

13. Игрище за тенис. Обекта попада в поземлен имот с идентификатор 27190.501.8781 

(Номер: по предходен план УПИ II – „За плувен басейн и спортен комплекс” в 

кв.51а). 

АПОС № 287 / 26.04.2002 г. 

Забележка: Предоставен на концесия за 20 /двадесет/ години на „СИВ - 2002” 

ООД с Договор № РД.02-11-2 / 15.01.2003 г. 

 

2. Оправомощава Кмета на Община Елена да извършва съответните правни и 

фактически действия съгласно настоящото решение и нормативните изисквания. 

 

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 изменение и 

допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена през 2021 г. 

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

изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена през 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 23.06.2021 г. от 

17.15 часа предложението за изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2021 г., като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

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

Залата напуска общинския съветник Даниел Василев. 
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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 изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2021 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ 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 отсъства 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 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: 

 

І. 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 раздел ІІІ, както следва: 

А. „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем”, а именно: 

1. Ретранслатор - монолитно изпълнена едноетажна сграда с монтираните съоръжения 

и антенен носач със застроена площ от 14 кв. м. и терена върху който е построена с площ 

от 500 кв. м., находящ се в землището на село Каменари. (АОС № 214 / 17.02.2000 г.). 

Б. „Имоти, които община Елена има намерение да продаде”, а именно: 

1. Част от планоснимачен № 59 с площ от 1650 кв. м., попадащ в УПИ ІХ-59 и УПИ Х-59 в 

квартал 6 по плана на село Яковци, като регулационните отношения не са уредени и 

мероприятието не е проведено. (АОС № 1494 / 13.04.2021 г.). 
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2. Частта от имот с планоснимачен № 14, попадаща в урбанизираната територия на село 

Яковци с площ 1300 кв. м., за който имот са отредени парцел VІІІ-14 в квартал 4 и парцел 

І - 14 в квартал 1 и част попадаща в улична регулация ОТ 2 - ОТ 3, като уличната и 

дворищната регулации не са приложени. (АОС № 1492 / 13.04.2021 г.). 

3. УПИ ІІ, кв. 34 по плана на село Константин с площ от 1118 кв. м. (АОС № 1498 

/09.06.2021 г.). 

Г. Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено право на 

строеж: 

1. Поземлен имот с идентификатор 27190.501.511, с площ 577 кв. м. по КККР на гр. Елена. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до десет метра). Местонахождение: област Велико Търново, община Елена, 

гр. Елена,   ул. "Теодор Теодоров" 13. (АОС № 1497 / 07.06.2021 г.). 

Д. Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица определени в 

закон, а именно: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 27190.501.161, проектна площ 44 кв. м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 /десет/) м. по КККР в гр. Елена. (АОС № 1496 / 13.04.2021 г.). 

ІІ. Текстът в раздел ІІІ, буква В „Имоти, върху които Община Елена има намерение 

да учреди вещно право на ползване“ от Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена за 2021 г.: “Към момента на приемане 

на програмата, община Елена няма намерение през 2021 г. да учредява вещно право 

на ползване“ да се замени с текста: „При постъпване на заявления същите ще се 

процедират съгласно изискванията на закона“. 

ІІІ. Създава в раздел ІІІ, нова буква Ж – „Спортни обекти, собственост на Община 

Елена, които може да са обект на управление и разпореждане по реда на ЗФВС“, със 

следните обекти: 

1. Сграда с идентификатор 27190.501.99.11 (зала по Борба), бр. етажи 1, със застроена площ 180 

кв. м. Обектът попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от предходен план УПИ І 

„За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

2. Игрище за тенис. Обектът попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от предходен 

план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

3. Основно игрище с писта. Обектът попада в имот с идентификатор 27190.501.99, номер от 

предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

4. Комбинирано игрище – баскетбол, волейбол с размери 14 / 28 м. Обектът попада в имот с 

идентификатор 27190.501.99, номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на 

гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 
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5. Площадка за скейтборд с размери 16,50 / 28 м. Обектът попада в имот с идентификатор 

27190.501.99, номер от предходен план УПИ І „За парк“, кв. 51а по плана на гр. Елена. 

Актуван с АПОС № 36 / 22.07.1993 г. 

6. Спортно игрище с размери 60 / 40 м. (помощно игрище под стадион „Чумерна“). Номер на 

имота по КККР 27190.35.135 (стар № 001541). 

Актуван с АПОС № 502 / 07.04.2008 г. 

7. Игрище за тенис с размери 36 / 21 м. Обектът попада в имот с идентификатор 27190.35.135 

(стар № 001541). 

Актуван с АПОС № 502 / 07.04.2008 г. 

8. Стадион с. Константин - футболно игрище с размери 70 / 105 м. Обектът попада в поземлен 

имот 000594 „За спортен комплекс" в землището на с. Константин, с площ 21.089 дка. НТП: 

спортен терен. 

Актуван с АПОС № 1303 / 07.03.2017 г. 

9. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол в с. Константин с размери 28 / 15 м. Обектът 

попада в поземлен имот 000594 „За спортен комплекс" в землището на с. Константин, с НТП: 

спортен терен. 

Актуван с АПОС № 1303 / 07.03.2017 г.; 

10. Стадион с. Майско – футболно игрище с размери 70 / 105. Обектът попада в имот с 

идентификатор 46125.46.137 по КККР на с. Майско, местност „Хармана“ с площ 19946 кв. м. 

Актуван с АПОС № 1396 / 10.08.2018 г. 

11. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 28 / 15 м. Обектът попада в имот с 

идентификатор 46125.46.137 по КККР на с. Майско, местност „Хармана“ с площ 19946 кв. м. 

Актуван с АПОС № 1396 / 10.08.2018 г. 

12. Плувен басейн. Обектът попада в поземлен имот с идентификатор 27190.501.8781 (Номер: по 

предходен план УПИ II – „За плувен басейн и спортен комплекс” в кв.51а), с площ от 6666 кв. 

м. 

АПОС № 287 / 26.04.2002 г. 

Забележка: Предоставен на концесия за 20 /двадесет/ години на „СИВ - 2002” ООД с Договор № 

РД.02-11-2 / 15.01.2003 г. 

13. Игрище за тенис. Обектът попада в поземлен имот с идентификатор 27190.501.8781 (Номер: 

по предходен план УПИ II – „За плувен басейн и спортен комплекс” в кв.51а). 

АПОС № 287 / 26.04.2002 г. 

Забележка: Предоставен на концесия за 20 /двадесет/ години на „СИВ - 2002” ООД с Договор № 

РД.02-11-2 / 15.01.2003 г. 

 

ІV. В раздел ІІ, подраздел І „Очаквани приходи“, буква Б „Разпореждане с имоти 

общинска собственост“ от Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в община Елена за 2021 г., се добавя нова точка 1.4 „Приходи 

от продажба на дълготрайни нематериални активи (учредяване на сервитути – право 

на преминаване и прокарване на отклонения, учредяване право на строеж и т.н.), 

като прогнозен резултат се изписва сумата 500 лв. (петстотин лева). 
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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 определяне 

съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото събрание на 

„Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител на дружеството и определяне на 

възнаграждението му. 

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

определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото 

събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител на дружеството и 

определяне на възнаграждението му. 

/материала е приложен/ 

В залата влиза общинския съветник Даниел Василев. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за определяне съдържанието на изявлението на представителя на 

общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител 

на дружеството и определяне на възнаграждението му, като след проведените разисквания 

общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

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 гласуване 

предложението за определяне съдържанието на изявлението на представителя на 

общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител 

на дружеството и определяне на възнаграждението му: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в 

Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител на 

дружеството и определяне на възнаграждението му 

 

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. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на инж. Дилян Стефанов Млъзев, в качеството му на представител на 

Община Елена в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД: 

1.1. Да поиска свикване на Общото събрание на дружеството, съгласно 

разпоредбите на Дружествения договор, като в дневния ред да бъде включена 

точка относно избор на нов управител на дружеството. 
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1.2. Да предложи и гласува „ЗА“ избора на инж. Мария Димитрова Симеонова 

за управител на „Еленски Балкан“ ООД. 

1.3. Да предложи и гласува „ЗА“ оправомощаване на кмета на Община Елена 

инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи договор за управление за срок от 5 

години с инж. Мария Димитрова Симеонова. 

2. Възлага на кмета на Община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, в случай на 

взети положителни решения от Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по т. 1.2 

и т. 1.3. от настоящото решение, да организира всички необходими действия по 

сключването на договор за управление с инж. Мария Димитрова Симеонова. 

 

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 избор на 

временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена. 

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

избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена, като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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 избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. 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 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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 37 ал. 2 от Наредбата за 

упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговски дружества с 

общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на 

общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Избира настоящия управител, Петко Василев Иванов, за временен управител на 

„Буковец“ ЕООД, за срок от шест месеца или до избора на управител чрез конкурсна 

процедура по реда на Глава IX от Наредбата за упражняване правата на собственик 

на община Елена в капитала на търговски дружества с общинско участие, както и 

общинските предприятие, като част от структурата на общинска администрация, 

което събитие настъпи първо. 

2. Упълномощава кмета на Община Елена да сключи договор за възлагане 

управлението на общинското дружество за срока по т. 1. 

3. Възлага на Кмета на община Елена да организира конкурсна процедура по реда на 

Глава IX от Наредбата, като определя срок за това не по-късно от шест месеца от 

датата на вземане на настоящото решение. 

 

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 определяне 

на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. 

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

определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане. 

/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 23.06.2021 г. от 

17.15 часа предложението за определяне на имоти - частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане, 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 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 определяне на имоти - частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане: 

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” 
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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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 

чл. 5, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, 

както следва: 

№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Стойност 

в лв. 
АОС 

№ / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 46 918. 00 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 

1.3. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

3 152. 30 

 3 152.30 

240 / 14.06.2014 г. 
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1.4. 

Апартамент № 2, вх. „А“, ет. 1 

със ЗП 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. „А“, ет. 3 

със ЗП 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. „Б“, ет. 3 

със ЗП 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. „Б“, ет. 2 

със ЗП 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

със ЗП 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

78 / 09.01.1996 г. 

1.5. Апартамент № 14 , вх. „Б“ гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 

1.6. 
Апартамент № 3, ет. 2, вх. „Б“ 

със ЗП 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.7. 

Масивна двуетажна сграда и 

дворно място („Къща на д-р 

Петков“) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 

11 

49 463.30 27 / 20.07.1993 г. 

1.8. 

Дворно място с площ от 389 кв. 

м., заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. 

№ 352 в кв. 63  

гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски” № 13 
6 094.90 225 / 19.04.2000 г. 

1.9. 

Апартамент № 11, вх."А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх."А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов” № 97 

5 804.40 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.10. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Крайбрежна” № 

32 

3 362. 30 

3 569. 00 

5 442. 10 

239 / 14.06.2000 г. 

1.11. Апартамент № 14, вх. „Б“, ет. 5 
гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов” № 89 
5 449.18 241 / 14.06.2000 г. 

1.12. 
Апартамент № 11, вх. „В“ 

Апартамент № 14, вх. „В“ 

гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов” № 95 

3 851.00 

3 654. 60 
278 / 13.03.2001 г. 

1.13. Читалище гр. Елена, ул. „Долни Чукани“ 834, 87 125 / 24.04.1997 г. 

1.14. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.15. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски” № 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.16. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. 

заедно със съответстващите 

идеални части 

гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски“ № 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 

1.17. 
Масивна двуетажна сграда гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 4 
173 988.33 

1133 / 12.12.2015 

г. 
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1.18. 

Масивна двуетажна сграда с 

предназначение „Общностен 

център“ 

гр. Елена, ул. „Поп Сава 

Катрафилов“ № 25  
601028. 07 1113 /12.11.2015г. 

1.19. 

Двуетажна сграда с РЗП 202 

кв.м. и мазе с площ от 32 кв.м. 

Сграда - кухня с  площ от 19 

кв. м. и навес с площ от 18 кв. 

м. („Калева къща“) 

гр. Елена, ул. „Хаджи Сергей“ 

№ 2 
45 553. 92 891 / 04.11.2014 г. 

1.20. Пенсионерски клуб гр. Елена 96 379,11 91 / 26.08.1996 г. 

1.21. 
Защитено жилище (ЦНСТ за 

деца без увреждания) 
гр. Елена 57 996, 50 1409/01.11.2018 г. 

1.22. 

Застроен поземлен имот с 

идентификатор 27190.501.803, с 

площ от 3421кв. м. трайно 

предназначение на 

територията: урбанизирана, 

НТП: за обект комплекс за 

образование. Номер по 

предходен план: 803, квартал 

41, парцел ІІІ „За основно 

училище и магазин“. Ведно с 

построените в него сгради 

подробно описани в  АОС 

№1466/09.10.2019 г. 

гр. Елена, ул. „Д-р Христо 

Момчилов“ № 6 
144 343,10 1466/09.10.2019 г. 

1.23. 

Застроен жилищен парцел с 

площ 771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена 

през 1974 г. и ЗП 88.74 кв. м.: I-

ви етаж - 3 стаи, кухня и 

коридор, II-ри етаж - 3 стаи, 

кухня и коридор, жилищна 

пристройка със ЗП 26.52 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 4 478. 30 7 / 20.01993 г. 

1.24. 

Кметството - полумасивна 

сграда на един етаж със ЗП от 

96 кв. м. 

Здравна служба  - полумасивна 

сграда на един етаж със ЗП от 

68 кв. м. 

с. Каменари, община Елена 9 493, 40 250 / 09.08.2000 г. 

1.25. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 

1.26. Пълномощничество с. Руховци, община Елена  1 210, 52 121 / 23.04.1997 г. 

1.27. Сграда за култура и изкуство с. Попрусевци, община Елена  2486, 40 1362/19.06.2017 г. 
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1.28. 

Кметство и читалище с. 

Руховци читалище масивна 

сграда на два етажа със ЗП 300 

кв.м. в съсобственост с 

„Български пощи“ ЕООД, гр. 

Велико Търново 

с. Руховци, община Елена 10 783.00 231 / 09.05.2000 г. 

1.29. 

Читалище и кметство масивна 

сграда на два етажа със ЗП от 

499 кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 38 434.24 177 / 12.05.1998 г. 

1.30. 

Читалище и кметство 

двуетажна сграда със десет 

стаи, салон и коридори 

с. Палици, община Елена 155 082.42 207 / 20.12.1999 г. 

1.31. Триетажна масивна сграда  с. Тодювци,  община Елена 28 000 263 / 26.10.2000 г. 

1.32. 

Читалище двуетажна масивна 

сграда с дванадесет стаи два 

коридора и един салон със ЗП 

365.5 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 21 343.65 151 / 19.11.1997 г. 

1.33. 

Кметство – част от масивна 

двуетажна сграда, а именно: 

едно помещение от 17 кв.м. и 

стълбище от първи етаж; 

целият втори  етаж и 69% ид.ч. 

от общите части на сградата, и 

дворно място от 515 кв. м., в 

съсобственост с РПК - Елена 

с. Мийковци, община Елена 20 829. 02 398 / 23.03.2004 г. 

1.34. 

Кметство и читалище - 

масивна сграда на два етажа 

със ЗП от 337 кв.м. 

с. Дрента, община Елена 61 544. 07 179 / 13.05.1998 г. 

1.35. 

Читалище - застроен поземлен 

имот ид. № 87326.353.71 с площ 

от 312 кв.м. Имотът включва 

сгради ид. № 87326.353.71.2 със 

ЗП 106 кв.м. и ид. № 

87326.353.71.2 със застроена 

площ 51 кв. м. 

с. Яковци, община Елена 12 808.38 852 / 28.02.2014 г. 

1.36. 
Читалище - масивна сграда със 

ЗП 420 кв. м. 
с. Буйновци, община Елена 29 147.14 111 / 11.03.1997 г. 

1.37. 
Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със ЗП 113 кв.м. 
с. Илаков рът, община Елена 2 649.80 2 / 20.07.1993 г. 

1.38. 

Склад за съхранение на 

негодни за употреба препарати 

за растителна защита 

Землище гр. Елена 5 734,59 627 / 23.05.2012г. 

1.39. 
Училищна сграда и дворно 

място 
с. Чакали, община Елена 36 815. 24 271 / 13.12.2000 г. 

1.40. Общежитие с. Чакали, община Елена 817, 10 155 / 19.11.1997 г. 

1.41. Кметство  с. Яковци, община Елена 
 

889, 10 

 

1385 /08.12.2017г. 
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1.42. Читалище с. Шилковци, община Елена 907, 89 116 / 02.04.1997 г. 

1.43. Читалище с. Беброво, община Елена 26 868, 19 118 / 22.04.1997 г. 

1.44. Читалище  с. Константин, община Елена 39 613, 10 208 / 20.12.1999 г. 

1.45. Пенсионерски клуб с. Константин, община Елена  3 930, 00 294 / 28.05.2003 г. 

1.46. Общински дом с. Шилковци, община Елена 1 730, 62 21 / 20.07.1993 г. 

1.47. 

Читалище - едноетажна 

паянтова сграда със ЗП от 224 

кв. м.; двуетажна масивна 

сграда със ЗП от 80 кв.м. 

построени в парцел ІІ, кв. 11 

по ЗРП на с. Средни колиби 

с. Средни колиби, община 

Елена 
16 762,52 134 / 25.04.1997 г. 

1.48 

Бивше кметството на с Костел, 

представляващо дворно място 

от 600 кв. м., заедно с 

построената в него двуетажна 

сграда със ЗП 57 кв. м, 

находящо се  в УПИ ХІІ-44, кв. 

8 по плана на с. Костел, 

актувано с  

с. Костел, община Елена 4 798,52 190/13.07.1999 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори за 

имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

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 определяне 

броя на таксиметрови автомобили, както и броя, местонахождението и сигнализирането на 

таксиметровите стоянки на територията на община Елена. 

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

определяне броя на таксиметрови автомобили, както и броя, местонахождението и 

сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Елена. 

/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 23.06.2021 г. от 

16.15 часа предложението за определяне броя на таксиметрови автомобили, както и броя, 

местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки 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 11 общински съветника. 

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

предложението за определяне броя на таксиметрови автомобили, както и броя, 

местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на 

община Елена: 

“ЗА” – 11, “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  № 71 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Определяне броя на таксиметрови автомобили, както и броя, 

местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията 

на 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 с чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, 

чл. 24, ал. 4 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 / 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя 3 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на 

общината. 

2. Определя допълнителна стоянка на територията на община Елена, а именно: един 

брой паркомясто разположено на  площад „Иларион Макариополски“ 

3. Таксиметровата стоянка да бъде сигнализирана със съответните пътни знаци и 

хоризонтална маркировка, съгласно изискванията на Закона за движение по 

пътищата и Правилника за неговото прилагане. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 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 13 юли  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 13 юли  2021 г., като 

уточни, че ако се вземе решение „против“ или „въздържал се“ следва да се представи 

обосновано писмено становище за това решение. 

/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 23.06.2021 г. 

от 16.30 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 13 

юли  2021 г., като след проведените разисквания общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Изразявам позиция по т. 2 приемане на бизнес план. 

Уважаеми колеги, язовир Йовковци се намира на 100 % на територията на община Елена. 

Навремето и във ВиК и в Областта и в Министерството на околнота среда сме правили 

много предложения тези 2%, 2,7% ли беше на база на населението, критериите са това – 

цената на водата е еднаква за всички. Отчуждителни, режиини процедури знаете колко е 
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сложно около язовир Йовковци. Навремето предложих нека макар и с малко да се 

почувстваме превилигировани и сега го предлагам ако има кой да ме чуе. Символично 1 

кубик вода да бъде с 3 ст. по-ниска цената за живущите на територията на община Елена. 

Това са моите мотиви, не съм съгласен в този дългосрочен план, програма 22-23 година. 

Няма да ощетим нито държавата, нито другите общини. И още нещо, навремето сме 

водили разговори и с другите общини и с Дряново сме водили, те нямат нищо против за 

това.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми         

г-н Топалов аз съм на 99 % съгласен с Вас, защото помня времето когато всичко това се 

случи. Преди малко кмета каза ако му поставим нещо да говори, дайте сега да решим 

какво да му поставим да говори. Примерно Вашето предложение, еленчани да плащаме 

по-малко, защото какво стана, за всички общини водата, а за Елена мъглата. Ако направим 

конкретно предложеение да го направим сега и да го дадем на кмета. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Да делегираме права на г-н кмета. Той ще участва в 

Общото събрание на „Асоциацията по ВиК и по предложения проект за дневен рад, да 

гласува по т. 2: „ПРОТИВ“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, с мотив, че 

жителите на община Елена търпят редица ограничения, поради което предлага цената на 

водата за потребителите на територията на община Елена да бъде намалена с 10 %.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение в т.3.2. от проекта за решение: по т. 2: „ПРОТИВ“ съгласуване 

на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД гр. Велико Търново, с мотив, че жителите на община Елена търпят редица 

ограничения, поради което предлага цената на водата за потребителите на територията на 

община Елена да бъде намалена с 10 %. 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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 13 

юли  2021 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72 / 24.06.2021 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 

13 юли 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, 
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гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 13 юли 

2021 г., а при липса на кворум - за 15 юли 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“ съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на 

водни количества за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителна система, 

използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени 

територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. 

Велико Търново в качеството на ДОСТАВЧИК, и „ВиК“ ООД - гр. Габрово в 

качеството на ползвател. 

3.2. По т. 2: „ПРОТИВ“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността 

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново като 

ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. - 31.12.2026 г., на основание 

чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите. 

С мотив, че жителите на община Елена търпят редица ограничения, поради 

което предлага цената на водата за потребителите на територията на община 

Елена да бъде намалена с 10 %. 

3.3. По т. 3: 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. 

 

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 учредяване 

на безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген Крафтер“ в полза на 

„Елена Автотранспорт“ ЕООД. 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген Крафтер“ в 

полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД. 

/материала е приложен/ 
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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 23.06.2021 г. от 

17.15 часа предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автобус 

„Фолксваген Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД, 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 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 учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автобус 

„Фолксваген Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД: 

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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген 

Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД 

 

 

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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява на „Елена Автотранспорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление 

град Елена, улица Трети март № 9, с ЕИК814189444 безвъзмездно право на ползване 

за срок от 10 години на автобус „Фолксваген Крафтер“ с брой места 23+1 и  

идентификационен № WV1ZZZ2E96001966. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за безвъзмездно право на 

ползване с „Елена Автотранспорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град 

Елена, улица Трети март № 9, с ЕИК814189444; 
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3. Възлага на кмета на общината да извърши оценка във връзка с прилагането на 

режима за държавните помощи по отношение на предложеното решение. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет 

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 23.06.2021 г. 

от 16.30 часа предложението за утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към 

Общински съвет – Елена, като предлагат в състава на комисията вместо представител на 

Общински съвет да се запише Председател на Общински съвет – Елена: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение в състава на комисията вместо представител на Общински 

съвет да се запише Председател на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

предложението за утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет 

Елена: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 / 24.06.2021 г. 

 

Относно:  Утвърждаване състав на НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ към Общински 

съвет - Елена 

 

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

местната администрация, и във връзка с чл. 170, и чл. 171 от Закон за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

І. Отменя Решение № 73 / 30.11.2006 г. на Общински съвт – Елена. 

ІІ. Създава 7 /седем/ членна Наблюдателна комисия, към Общински съвет Елена по 

смисъла на чл. 170, ал. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под 

стража, и определя нейния състав, както следва: 

Председател: Председател на Общински съвет Елена; 

Секретар: Представител на Общинска администрация Елена; 
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Членове:  

1. Представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико 

Търново;  

2.   Представител на РУ – Елена към ОД МВР – Велико Търново; 

3.   Представител на Дирекция Бюро по труда – Велико Търново; 

4.  Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена; 

5. Секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

ІІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет Елена да уведоми институциите по 

т. IІ. за настоящото решение, за излъчване на свои представители за членове на 

Наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се 

утвърди от Председателя на Общински съвет Елена. 

ІV. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, определен 

с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на 

комисията на нейното първо заседание.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на възмездно право на пристрояване върху 10,50 кв. м. общинска земя, към сграда, 

построена в поземлен имот с идентификатор 27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. 

„Теодор Теодоров“ № 13. 

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

учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10,50 кв. м. общинска земя, към 

сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 27190.501.511, находящ се в гр. 

Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13. 

/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 23.06.2021 г. от 

17.15 часа предложението за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10,50 

кв. м. общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13, 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 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 учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10,50 

кв. м. общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13: 

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 
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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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10.50 кв. м. 

общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 

27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13 

 

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

администрация, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 3 от 

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

Общински съвет Елена, във връзка с чл. 182 от Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно, безсрочно право на пристрояване за 

изграждане от запад едноетажен обем със стълбищна клетка със застроена площ 

10.50 кв. м. върху общинска земя, към сграда построена в поземлен имот с 

идентификатор 27190.501.511 по КККР на гр. Елена, който имот е актуван с Акт за 

частна общинска собственост Акт за частна общинска собственост № 1497 / 

09.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 175, том І  на 

11.06.2021 г., в полза на приемателя – Маргарита Иванова Топалова. 

2. Одобрява оценката за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 

имота по т. 1, изготвена от лицензиран оценител „Дупалов” ООД, ЕИК 104603922 със 

Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 900100106 от 21 декември 2010 г. 

за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в 

България в размер на 340 лв. (триста и четиридесет лева) без вкл. ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за Учредяване на възмездно 

право на пристрояване върху 10.50 кв. м. общинска земя, към сграда построена в 

поземлен имот с идентификатор 27190.501.511 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елена. 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 

трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на базова станция № VT 5392_C / Durlevci, 

находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизирана територия на 

землище с. Блъсковци. 

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на базова станция № VT 5392_C / 

Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизирана 

територия на землище с. Блъсковци. 

/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 23.06.2021 г. от 

16.15 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 

по КККР на неурбанизирана територия на землище с. Блъсковци, 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 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 даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 

по КККР на неурбанизирана територия на землище с. Блъсковци: 

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 отсъства 

 

“ЗА” – 11, “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  № 76 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на базова станция 

№ VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР на 

неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на базовата приемо-предавателна 

станция № VT 5392_C/Durlevci GSM/UMTS в имот с идентификатор 04460.48.5 по 

КККР на неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци.  

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелно Ел захранване на 

базовата приемо-предавателна станция № VT 5392_C/Durlevci GSM/UMTS в имот с 

идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. 

Блъсковци. Трасето на кабела е с обща дължина 160 лин. м., от които 50 лин. м. и 

площ на сервитута 105 кв. м. попадат в имот № 24654.209.13 по КККР за 

урбанизираната територия с. Дърлевци (частна собственост), 7 лин. м. и площ на 

сервитута 28 кв. м. попадат в имот с идентификатор 04460.48.404, с НТП „Нива“, по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци (частна собственост)  

и 103 лин. м. и площ на сервитута 412 кв. м. попадат в имот с идентификатор 

04460.48.101, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци (общинска собственост).  

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК 831642181, 

представлявано от упълномощено лице Ивайло Цветанов Митов, за имотите 

общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на 

техническата инфраструктура.  

4. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК 831642181, 

представлявано от упълномощено лице Ивайло Цветанов Митов, да извърши 

необходимите процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ за утвърждаване на трасетата на обектите по 

т. 2, а след влизането в сила на ПУП – ПП и учредяването на правата по т. 3 от 

настоящето решение. 
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за отпускане средства за неотложен ремонт на църковния храм „Свети 

Василий Велики“ с. Палици. 

/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 23.06.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за отпускане средства за неотложен ремонт на църковния храм „Свети 

Василий Велики“ с. Палици, като след проведените разисквания общинските съветници 

подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предлагам в т. 1 от проекта за решение след 

текста: Дава съгласие за отпускане на средства“ да се допълни: „От резерва за предвидени 

и неотложни разходи от бюджета на община Елена“. За улеснение на колегите от 

общинска администрация. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение в т. 1 от проекта за решение след текста: Дава съгласие за 

отпускане на средства“ да се допълни: „От резерва за предвидени и неотложни разходи от 

бюджета на община Елена“: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

предложението за отпускане средства за неотложен ремонт на църковния храм „Свети 

Василий Велики“ с. Палици: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 / 24.06.2021 г. 

 

Относно: Отпускане средства за неотложен ремонт на църковния храм „Свети 

Василий Велики“ с. Палици 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отпускане на средства, от резерва за предвидени и 

неотложни разходи от бюджета на община Елена, в размер на 4 000 лв. за 

подпомагане извършване ремонт на храм „Свети Василий Велики“             

с. Палици, срещу представяне на разходооправдателни документи. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури 

по т. 1 от настоящото решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 ч. 
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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 


