
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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П Р О Т О К О Л  

 

№ 8  

 

Днес 05 август 2021 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване предписанията на 

здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното 

помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за 

проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н. 

В работата на заседанието участие взеха 12 от общо 13 общински съветника. 

Отсъства: г-н Валентин Владимиров Гуцов. 

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 – 

главен архитект на общината, г-жа Силвия Мирянова - директор на дирекция „ФБМП“,    

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината, инж. Иванка Пеева – гл.експерт 

„ОСКП“, г-н Светослав Петров – ст.експерт „Културно наследство“ 

В залата присъства г-жа Стилияна Иванова Топалова-Марчовска – директор на 

Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

 

1. Предложение относно относно изменение на общинския бюджет през второто 

тримесечие на 2021 година. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

3. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на 

всички неснети от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година. 

Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване 

под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

спортен обект - общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан 

Колов“ - гр. Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска 

собственост - сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот - 

публична общинска собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски“ - гр. Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 

септември 2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне на представители на община Елена в 

сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо 

наследство“. 

Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно вземане на решение за сключване на предварителен 

договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности“. 

Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 
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17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 18 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за одобряване на план-сметка за 

извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, 

предназначена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение, като т. 18 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони: 

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

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно относно изменение на общинския бюджет през второто 

тримесечие на 2021 година. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

3. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на 

всички неснети от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година. 

Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване 

под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

спортен обект - общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан 

Колов“ - гр. Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
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8. Предложение относно даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска 

собственост - сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот - 

публична общинска собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски“ - гр. Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 

септември 2021 г. 

Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне на представители на община Елена в 

сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо 

наследство“. 

Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно вземане на решение за сключване на предварителен 

договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности“. 

Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

Вн.:Кмета на общината 
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18. Предложение относно одобряване на план-сметка за извършване на 

инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони. 

Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общинския съвет даде думата за процедурно предложение на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: С оглед високите температури и неблагоприятната 

тенденция на развитие на ковид кризата, предлагам в резюме кмета да ни запознава с 

предложенията, както и председателите на Постоянните комисии да не четат целите 

протоколи. Да бъдем делови. 

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

постъпилото процедурно предложение за съкратено заседание: 

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

 

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 общинския бюджет през второто тримесечие на 2021 година. 

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

изменение на общинския бюджет през второто тримесечие на 2021 година. 

/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 04.08.2021 г. от 17.00 часа 

предложението за изменение на общинския бюджет през второто тримесечие на 2021 

година, 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение на общинския бюджет през второто тримесечие на 

2021 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “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  № 81 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет през второ тримесечие на 2021 г. 

 

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

местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава 

уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 

30.06.2021 г., както следва: 

1.1. По приходната част: 17 015 578 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. По разходната част: 17 015 578 лв., разпределени по функции и дейности, 

съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3. 

2. Приема информация за изменението на бюджетите на кметствата и населените 

места с кметски наместници през второто тримесечие на 2021г. в разходната част в 

рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. 

от 16.45 часа предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 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 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 
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На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 

31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г. 

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

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация 

за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 

31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г.  

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. 

от 16.45 часа предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на 

всички неснети от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г.,  като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Един въпрос. Вчера имаше ли яснота на заседанието 

на Постоянната комисия, че решение № 42 е върнато от Административния съд? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – Да, коментирахме го. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на всички 

неснети от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. и отчет на всички неснети 

от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г. съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за всички неснети от отчет решения за периода до 

31.12.2020 г. от мандат 2019 - 2023 г. съгласно Приложение № 2. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Елена за 2021 г. 

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

приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г., 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 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 2021 г. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост в 

обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2021 година 

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

приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, 

Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година 

/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 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година,  като 

след проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – Общинските гори на територията на ДГС Елена - как стоят там нещата? 

Кога изтича срока на 10 годишния план? И как стоят нещата с освояването. Защо е 

допуснато едва сега деветата година да имаме усвояване едва 5 % от общинските гори на 

територията на ДГС Буйновци? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

инж. Дилян Млъзев – За землищата на ДГС Елена, 10 годишния план изтича 2025 г. Имаме 

повече време за реализиране на предвидените мероприятия. Освояването в проценти е 

малко повече, но е сравнимо с това. Защо е допуснато? Мога да кажа, че имам вина за 

това, тъй като се доверих на служителите от общинска горска служба. По-конкретно на 

ръководителя и на други служители, които към момента не са вече служители в общинска 

администрация. Напуснаха по тяхно желание. По отношение търсенето на отговорност, за 

съжаление такава вече не може да им се търси. Ако бяха все още служители щеше да им се 

потърси. През последната година на ръководителя съм наложил две дисциплинарни 

наказания по различни поводи, а на другия служител едно дисциплинарно наказание. 

Накратко казано чувствам се подведен. Ще се постараем в рамките на 2021-2022 година да 

реализираме колкото можем в обхвата на ДГС Буйновци, за Елена мисля, че ще успеем в 

рамките на 10 годишния период, както казах 2025 година да изпълним горско-стопанския 

план. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – Въпросът ми да не се счита, като тенденциозен, напротив абсолютно 

обективно. За Елена има време 2025 година. Процента на изпълнение казахте, че е 

аналогичен, малко по-голям. Нормално да не се наемате да говорите с точни цифри. Не 

търсим причината. Тук въпроса е обективен и принципен. В един момент се създава 

внушението, че се секат общински гори. Трябва да се разсеят тези неща. На тези пет 

землеща Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци имаме 5 %. Имаме ресурс, 

който трябва да се оползотворява, защото този 10 годишен план предвижда тази сеч. Тя 

трябва да се проведе. Остават 4 месеца до края на годината, защото говорим за Годишен 

план 2021 г., тоест трябва да се понапънем. Относно отговорността това е въпрос на 

администрация. Нека да видим и в последствие, кога ще приемаме и плана за общинските 

гори на останалите землища на територията на ДГС Елена. 
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Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на 

селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година 

 

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.чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата 

Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

2. Възлага на кмета на община Елена да публикува Годишния план на интернет 

страницата на общината в срок, не по-голям от 15 дни от одобряването на същия, 

както и провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящето 

решение. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен 

фонд с изключение на мерите и пасищата. 

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

определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския 

поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

/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 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под 

наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата, като 

подкрепят направеното предложение от ПК“БФ“ наемната цена на 1 дка от 25.00 лв. да се 

намали на 20.00 лв.: 

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

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 17.00 часа 

предложението за определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на 

земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата, като предлагат 

наемната цена на 1 дка от 25.00 лв. да се намали на 20.00 лв.: 

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

няма. 

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 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение наемната цена на 1 дка от 25.00 лв. да се намали на 20.00 лв.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 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 определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под 

наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
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11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите 

от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата 

 

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. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и Раздел II „Организиране и провеждане на публично 

оповестени конкурси“ от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи 

от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в община Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя земеделски земи, които да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години 

и начална цена на декар съгласно Приложение № 1. 

2. Определя форма на процедурата за отдаване под наем на земеделските земи по т. 1 

- публично оповестен конкурс по реда на Раздел II „Организиране и провеждане на 

публично оповестени конкурси“ от Наредбата за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в 

община Елена. 

3. Определя съдържание на конкурсната документация за всеки отделен имот, както 

следва: 

3.1. Заявление за участие; 

3.2. Предложение за цена; 

3.3. Парафиран от участника проектодоговор;  

3.4. Методика за оценка на предложенията; 

3.5. Декларация от участника за извършен оглед на имота, който желае да 

наеме; 

3.6. Декларация от участника за съгласие с условията на конкурса и методиката 

за оценка предложенията на участниците; 

 

3.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 от 

Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

3.8. Документ за внесена такса за закупуване на конкурсна документация. 

4. Определя цена на конкурсната документация за всеки отделен имот в размер на 

5.00 лв. без ДДС. 
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5. Възлага на кмета на общината организацията по провеждането на конкурса за 

отдаване под наем на цитираните в Приложение № 1 имоти и го упълномощава да 

сключи договори със спечелилите конкурса участници. 

 

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 даване на 

съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект - общинска собственост (зала по 

борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ - гр. Елена. 

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

даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект - общинска 

собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ - гр. Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен 

обект - общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ -      

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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен 

обект - общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ -     

гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект - 

общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ - гр. 

Елена 
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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, чл. 103, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3  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. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ 

гр. Елена, с ЕИК: 104604515, представляван от  Недялко Петров Недялков за срок от 

10 (десет) години на спортен обект, представляващ 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. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договора по т. 1, 

като включи в него условия за заплащане от страна на ползвателя на 

експлоатационните разходи на сградата. 

 

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 даване на 

съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост - сграда за ретранслатор в 

село Каменари, община Елена. 

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

даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост - сграда за 

ретранслатор в село Каменари, община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска 

собственост - сграда за ретранслатор в село Каменари, община 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска 

собственост - сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост 

сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните и 

съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД с ЕИК: 831642181 без търг за срок от 10 (десет) години, считано от 

датата на подписване на договора на общински имот - публична общинска 

собственост, представляващ: сграда за ретранслатор - едноетажна масивна сграда и 

антенен носач (ЖРК) със застроена площ от 14 кв. м., разположена в поземлен имот с 

идентификатор 35729.47.8, целият с площ 499 кв. м. (номер по предходен план 000008) 

по КККР на с. Каменари, одобрени със Заповед № РД-18-620 / 03.11.2017 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, актуван с АПОС № 214 / 17.02.2000 г., вписан в 

Служба по вписванията при РС -  Елена, под № 184, том ІІ  на 07.06.2011 г. 

2. Утвърждава месечна наемна цена за имота по т. 1, съгласно пазарна оценка на 

„Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново със сертификат с рег. № 900100106 / 21.12.2010 г., в 

размер на 290 лв. (двеста и деветдесет лева) без вкл. ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 

издаване на заповед и сключване на договор за отдаване под наем на имота по т. 1. 

 

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 

предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична общинска собственост за 

нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ - гр. Елена 

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

предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична общинска собственост за 

нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ - гр. Елена 

/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 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична 

общинска собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ - 

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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична 

общинска собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ - 

гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” - гр. 

Елена. 

 

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

местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл. 27, ал. 4 от Закона за културното наследство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Музей на 

Възраждането „Иларион Макариополски” - гр. Елена имот, публична общинска 

собственост, представляващ сграда с идентификатор 27190.501.459.2, функционално 

предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи: два, застроена площ 414 

кв. м., находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2-А, гр. Елена, считано от 

01.01.2022 г. 
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2. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от 

десет години на имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с 

идентификатор 27190.501.459.2, находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2-А, гр. 

Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 2, като включи в него 

условия за заплащане от страна на Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски” - гр. Елена на експлоатационните разходи на сградата, както и за 

спазване на специфичните изисквания за управление и устойчивост, утвърдени с 

проект ROBG-423 „Култура във вечността“, финансиран по Програма Interreg V-A 

Румъния-България 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 септември 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 обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 септември 2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. 

от 16.45 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 

септември 2021 г., като след проведените разисквания общинските съветници не 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съвтеник: Не говорим за ВиК, а за Асоциацията на ВиК. 

Голяма размика.Това не е срещу Областния управител, който по Закон е председател на 

Асоциацията. Нашето поведение е гласувайки перманентно против проблемите на 

Асоциацията. Предлагам да гласуваме трите точки от проекта по отделно. По 1-ва и 2-ра 

точка „да“, по т. 3 лично аз и призовавам колегите да гласуват „против“. На предишното 

заседание на Асоциацията и другите общини изразиха становище. Сериозна тема плана до 

2025 година. По тази точка държавното участие е 27 000 лв. Препоръчителна вноска на 

държавата и съответно процентно е вноската на общините. За мен е странно 10 общини, 

само ние 1 800 лв., а държавата 27 000 лв. Няма логика. Изразявам лично мнение, че тези 

Асоциации са една държавна политика, с която се бяга от отговорност от големите 

проблеми във ВиК сектора. Планове, дългогодишни, средногодишни и т.н. Безводието 

става сериозен проблем, виждате какво става и във Великотърновска област. Когато се 

инвестира няма проблем. Така че нашето отношение е мотивирано и доказано. Няма как да 

се съгласим да гласуваме за нещо, което не ни върши работа.  
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Не разбрах г-н Топалов, ако трябва да излагам 

някакви мотиви вноската на държавата е 27 000 лв., вноската на Общината е 1 828.29 лв. С 

какво точно не сте съгласен. 

Сашо Топалов -  общински съвтник: Не сме съгласни с препоръчителната вноска на 

държавата в размер на 27 000 лв., като считам, че е прекалено малка. След като държавата 

има сериозен дял 51 %. 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Извинявам се, че влизаме в диалог, но ако се 

направи една сметка 27 000 лв. представляващи 35 % умножено по 2,37, които са нашите 

проценти се получава точно този размер на вноската на общината. 

Сашо Топалов -  общински съветник: Не съм против размера на вноската на общината, а 

съм против малкия размер на препоръчителния размер на държавата, като вноска в 

Асоциацията. Предлагам препоръчителен размер на вноската на държавата от 27 000 лв. да 

стане 35 000 лв. 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Добре и вноската на общината ще стане 2 370 лв. 

Сашо Топалов -  общинска съветник: Да съответния процент.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение точките в проекта за решение да се гласуват по отделно: 

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

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

постъпилото предложение в т. 3.1. препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията от 27 000 лв. да стане 35 000 лв. и съответно вноската на община 

Елена в бюджета на Асоцицията от 1 828.29 лв. да стане 2 370.00 лв.:  

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

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

приетото предложение за гласуване по отделно на точките от проекта за решение: т. 1. 

Дава мандат за участие в насроченото неприсъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциацията на инж. ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена: 

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

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

т. 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: 

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

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

т. 3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред: 

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

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

т. 3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2022 г, в размер 

на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв., съответно вноската на община Елена в бюджета на 

Асоциацията за 2022 година в размер на 2 370.00 лв. (две хиляди триста и седемдесет): 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

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

т. 3.2. По т. 2: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно 

вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община Елена: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване  

т. 4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му: 

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

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

окончателния вариант на предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките 

от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, 

насрочено за 9 септември 2021 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 05.08.2021 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 

9 септември 2021 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по повод 

покана за неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 9 

септември 2021 г., а при липса на кворум - за 29 септември 2021 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото неприсъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията на инж. ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община 

Елена.  

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от него, 

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико 

Търново за 2022 г, в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв., съответно 

вноската на община Елена в бюджета на Асоциацията за 2022 година в размер 

на 2 370.00 лв. (две хиляди триста и седемдесет); 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 05.08.2021 г. 

 

 20 

3.2. По т. 2: 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 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 

на представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със селища и 

територии на културно-историческо наследство“. 

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

определяне на представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със 

селища и територии на културно-историческо наследство“. 

/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 04.08.2021 г. 

от 16.45 часа предложението за определяне на представители на община Елена в 

сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо 

наследство“, 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 12 общински съветника. 

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

предложението за определяне на представители на община Елена в сдружение „Асоциация 

на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Определяне на представители на община Елена в сдружение „Асоциация 

на общини със селища и територии на културно-историческо наследство” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. чл. 59 – 61 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 30 / 25.02.2016 г. относно определяне на представители на 

община Елена в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на 

културно-историческо наследство”.   

2. Определя представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини 

със селища и територии на културно-историческо наследство”, както следва: 
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2.1. Делегат: инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

2.2. Заместник-делегат: Стилияна Иванова Топалова - Марчовска, директор на 

Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена 

 

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 вземане на 

решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията. 

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

вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, като след проведените разисквания 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 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 04.08.2021 г. от 

17.15 часа предложението за вземане на решение за сключване на предварителен договор 

по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за вземане на решение за сключване на предварителен договор 

по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “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  № 92 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от Закона за устройство на територията 

 

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

администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, 

чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на 

собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 27190.501.161 по КК 

и КР, представляващ придаваема площ от 44 кв. м.  към УПИ ХVI-388, кв. 64, 

одобрен със Заповед № РД.02.05-240/25.06.2007 г. на кмета на община Елена, който 

имот Община Елена прехвърля на наследници на Иван Стоянов Иванов и Станка 

Стоянова Иванова, и тримата с постоянен адрес: гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски“ № 10. Имотът е актуван с АЧОС № 1496 / 13.04.2021 г., вписан в 

Служба по вписванията при Районен съд Елена, под № 136, том ІІ на 15.04.2021 г., 

при граници поземлени имоти с идентификатори 27190.501.392, 27190.501.388, 

27190.501.387, 27190.501.162.  

2. Утвърждава цената на имота описан по - горе, съгласно пазарна оценка на 

„Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново със сертификат с рег. № 900100106 / 21.12.2010 г., 

в размер на 1 160 лв. (хиляда сто и шестдесет лева) без  вкл. ДДС. 

3. Всички разноски по сключване на договора като стойност на имота, предмет на 

прехвърлителната процедура, ДДС, местен данък, такса вписване, стойност на 

изготвената пазарна (експертна) оценка и др., са за сметка на наследници на Иван 

Стоянов Иванов и Станка Стоянова Иванова и тримата с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 10. 

4. Възлага на кмета на Елена да сключи предварителен договор на основание чл. 15, 

ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, и окончателен договор за прехвърляне правото на 

собственост върху описания по-горе придаваем имот. 

 

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 даване на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За обществено - 

обслужващи дейности“. 

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

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

застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на 

имота - „За обществено - обслужващи дейности“. 

/материала е приложен/ 
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Излиза общинският съветник Йордан Иванов Йорданов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за  даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности“, 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 / 05.08.2021 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За обществено - обслужващи дейности” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - 

„За обществено - обслужващи дейности”, с показатели на устройствена зона Смф, 

съгласно Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура). 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване на 

имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

обществено обслужващи дейности” с показатели на устройствена зона Смф, съгласно 

Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура). 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот № 63495.18.310 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, 

за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно 

застрояване“. 

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

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

застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за , даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“, 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 / 05.08.2021 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение 

на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно 
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Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н=7.00 

метра, кота било≤10.00 метра; П застрояване – max. 50%; Кинт – max. 1; озеленяване 

min. 40 %; начин на застрояване – свободно. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 

63495.18.310 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, 

за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно 

жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно 

Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина 

Н=7.00 метра, кота било≤10.00 метра; П застрояване – max. 50%; Кинт – max. 

1; озеленяване – min. 40 %; начин на застрояване – свободно. 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 

63495.18.310 по КККР с. Руховци, заедно с план схемата за електрификация. 

2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 

63495.18.310 по КККР с. Руховци, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни 

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Георги 

Зарков Георгиев, гр. Свищов, ул. „Георги Матев“ № 59, за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на техническата 

инфраструктура.  

5. Георги Зарков Георгиев, гр. Свищов, ул. „Георги Матев“ № 59, да извърши за своя 

сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2 и т. 2.3, а 

след влизането в сила на ПУП - ПП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето 

решение. 

 

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 даване на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот № 63495.18.831 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, 

за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно 

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

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

застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 
/материала е приложен/ 
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“, 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 / 05.08.2021 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение 

на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно 

Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н = 7.00 

метра, кота било ≤ 10.00 метра; П застрояване – max. 50%; Кинт – max. 1; 

озеленяване – min. 40 %; начин на застрояване – свободно. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 63495.18.831 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” с показатели 

на устройствена зона Жм1, съгласно Окончателния проект за ОУП на община Елена 

(в процедура): височина Н = 7.00 метра, кота било ≤ 10.00 метра; П застрояване – 

max. 50%; Кинт – max. 1; озеленяване – min. 40 %; начин на застрояване – свободно. 
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2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 63495.18.831 по КККР с. 

Руховци, заедно с план схемата за електрификация. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни 

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП. 

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

Станислав Донков Турлаков, гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 70, ет. 4, ап. 10, за 

имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. Станислав Донков Турлаков, гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 70, ет. 4, ап. 10, 

да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта 

по т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП - ПП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

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 на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот № 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици, за 

определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно 

застрояване“. 

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

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

застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Палици, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно 

жилищно застрояване“. 

/материала е приложен/ 

В залата влиза общинският съветник Йордан Иванов Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“, 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 
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3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 / 05.08.2021 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение 

на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и 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, и чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно 

Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н ≤ 7.00 

метра, кота било ≤ 10.00 метра; П застрояване – 50%; Кинт – 1; озеленяване – 40 %; 

начин на застрояване – свободно. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 55261.41.81 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне 

на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно Окончателния 

проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н ≤ 7.00 метра, кота 

било ≤ 10.00 метра; П застрояване – 50%; Кинт – 1; озеленяване – 40 %; начин 

на застрояване – свободно. 
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2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 

55261.41.81 по КККР с. Палици, заедно с план схемата за електрификация. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни 

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Марин 

Стефанов Маринов, гр. София, ул. „Елин Пелин“ № 22, за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на техническата 

инфраструктура.  

5. Марин Стефанов Маринов, гр. София, ул. „Елин Пелин“ № 22, да извърши за своя 

сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след 

влизането в сила на ПУП - ПП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето 

решение. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот № 83171.20.121 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 

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

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

застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 04.08.2021 г. от 16.15 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“, 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 / 05.08.2021 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и 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, и чл. 59, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно Окончателния 

проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н ≤ 7.00 метра, кота било ≤ 

10.00 метра; П застрояване – 50%; Кинт – 1; озеленяване – 40 %; начин на 

застрояване – свободно. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 

83171.20.121 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне 

на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, съгласно Окончателния 

проект за ОУП на община Елена (в процедура): височина Н ≤ 7.00 метра, кота 

било ≤ 10.00 метра; П застрояване – 50%; Кинт – 1; озеленяване – 40 %; начин 

на застрояване – свободно. 
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2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 

83171.20.121 по КККР с. Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“, заедно с план схемата за електрификация. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни 

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП. 

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

Стефан Николаев Георгиев, гр. В. Търново, ул. „Вела Благоева“ № 5, ет. 3, за 

имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - ПП за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. Стефан Николаев Георгиев, гр. В. Търново, ул. „Вела Благоева“ № 5, ет. 3, да 

извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по 

т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП - ПП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на 

туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските и 

отдалечени райони. 

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

одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските 

и отдалечени райони. 

/материала е приложен/ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98 / 05.08.2021 г. 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и 

разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм 

във високопланинските и отдалечени райони 

 

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

местната администрация, в изпълнение на т. 5.3.2.3. от свое Решение № 22 / 11.02.2021 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 
Одобрява план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 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“ 


