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П Р О Т О К О Л  

 

№ 7  

 

Днес 01 юли 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 Йордан Йорданов и г-н Мартин Трухчев. 

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

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

Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, г-жа Силвия Мирянова - 

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

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт 

„Протокол, ВО и международно сътрудничество“. 

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 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 

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 предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на парично помощ на Стефан 

Енчев Господинов, пострадал от пожар на 15.06.2021 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 
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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 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 

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 предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на парично помощ на Стефан 

Енчев Господинов, пострадал от пожар на 15.06.2021 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 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 01.07.2021 г. от 13.45 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 не подкрепиха предложението след 

проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Предложението влиза за втори път за 

разглеждане. За приемането му са необходими минимум 7 гласа „за“ или повече от 

половината от общия брой съветници. По необясними за мен причини един от нашата 

група общински съветници отсъства, друг е в продължителен болничен. Ясна ми е 

позицията на колегите от БСП, но искам да помоля да загърбим политическите 

пристрастия и тъй като беше пояснено, че кредита се взема краткосрочно за погасяване на 

задълженията, които ще бъдат възстановени, няма да се отразят на бюджета. До края на 

месец август проекта трябва да бъде разплатен. А в състоянието, в което се намира 

държавате не се знае кога ще минат документите, кога ще бъдат одобрени и кога тези пари 

ще бъдат възстановени на общината. За това не виждам нищо лощо да бъде изтеглен този 

кредит, който няма да се отрази на бюджета. Това е моето мнение. 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 отсъства 

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 ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 / 01.07.2021 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.“ 
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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. 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.  

 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; 
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- 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; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Елена да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и 

договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Преди да продължа нататък искам да благодаря 

за подкрепеното предложение. Извън политическите и партийните пристрастия. Ще се 

постараем максимално бързо да бъде върнат този заем и проекта да завърши успешно. 

 

 

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 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 01.07.2021 г. от 13.45 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 не подкрепиха предложението след 

проведено гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Искам да направя едно предложение. Да бъде 

допълнена Инвестиционната програма в параграф 51-00 Основни разходи на дълготрайни 

материални активи, във функция 8 да бъде добавен обект „Ремонт на подпорна стена на 

местен път за с. Босевци“. Пътя е в отчайващо състояние. Предлагам 10 хил.лв. евентуално 

от обект Златарица-Разсоха Границата, сумата там е 28 640 лв. предлагам да стане 18 640 

лв. или г-н кмета да прецени от кой от другите обекти ще има икономия, сумата да се 

вземе от там, не съм толкова категоричен в решението си, нямам нищо против парите да се 

вземат и от друго място за да не оставим хората без хляб. Знаете че ходим там. Благодаря 

Ви. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Един въпрос. Ремонта на този участък не може 

ли да се извърши със средства от зимното поддържане? 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не защото е свързано и с подпорна стена, ако 

беше само за изкърпване. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев след направена 

консултация с кмета на общината и специалисти от общинска администрация, подложи на 

гласуване постъпилото предложение да се добави позиция "Ремонт подпорна стена на път 

за с. Босевци - отклонение от път VTR3093 / VTR1162, Дедина - Беброво / - Иван 

Ивановци" на стойност 10 000 лв, с източник на финансиране „Целева субсидия за 

капиталови разходи“, от намаляване на стойността по позиция "Ремонт ул. "Девета" -          

с. Беброво" от 30 000 лв. на 20 000 лв.: 

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

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за 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 отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 / 01.07.2021 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: 

 

Изменя 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 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 

предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски 

територии и отпускане на парично помощ на Стефан Енчев Господинов, пострадал от 

пожар на 15.06.2021 г. 

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

предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски 

територии и отпускане на парично помощ на Стефан Енчев Господинов, пострадал от 

пожар на 15.06.2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 01.07.2021 г. от 13.45 часа 

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парично помощ на Стефан Енчев Господинов, 

пострадал от пожар на 15.06.2021 г., 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 подложи на гласуване 

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парично помощ на Стефан Енчев Господинов, 

пострадал от пожар на 15.06.2021 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  № 80 / 01.07.2021 г. 

 

Относно: Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Стефан Енчев 

Господинов, пострадал от пожар на 15.06.2021 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, от Закона за горите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на Стефан Енчев Господинов, с ЕГН **********, с постоянен адрес в 

община Елена, с. Долни Марян № 1, стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии, както следва:  едра строителна 

дървесина - 10 куб. м. и средна строителна дървесина - 10  куб. м., като го 

освобождава от заплащане на всички видове такси и цени на услуги, свързани с 

процеса на добиване на дървесината и транспортирането ѝ до съответното 

местоназначение.   
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2. Отпуска на Стефан Енчев Господинов, с ЕГН **********, с постоянен адрес в 

община Елена, с. Долни Марян № 1, финансова помощ в размер на 1 000 лв. за 

възстановяване на щетите от пожара, възникнал през нощта на 15.06.2021 г., при 

който е изгоряла до основи собствената му жилищна сграда, заедно с намиращото 

се в нея имущество. 

3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по 

т. 1 и т. 2 от настоящото решение. Паричната помощ по т. 2 да се изплати след 

представяне на разходоoправдателни документи за закупени строителни 

материали. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:10 ч. 

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

на Община Елена за сведение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет – Елена 
 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС“ 


