ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№11
Днес 07 октомври 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 Валентин Владимиров Гуцов, Йордан Иванов Йорданов.
От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община
Елена, г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община
Елена, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, инж. Христо Симеонов –
гл.инженер на общината, инж. Иванка Пеева - гл.експерт „ОСКП“, г-жа Борислава
Георгиева – ст.експерт „ОСЗГ“.
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 :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския
съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2021 г.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община
Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез
активиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност,
граждански структури и бизнес (2021 - 2027).
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно създаване на Общинска комисия за безопасност на
движението на пътищата (ОКБДП).
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 г.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя)
за срок от десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване
на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Константин").
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение относно определяне начина на ползване и конкретните количества
за продажба на дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи
подотдели 125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи
горски територии - общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с.
Дрента, община Елена.
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.
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 информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския
съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2021 г.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община
Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез
активиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност,
граждански структури и бизнес (2021 - 2027).
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно създаване на Общинска комисия за безопасност на
движението на пътищата (ОКБДП).
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 г.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя)
за срок от десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване
на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Константин").
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение относно определяне начина на ползване и конкретните количества
за продажба на дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи
подотдели 125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи
горски територии - общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с.
Дрента, община Елена.
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 информация
за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на
сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото
полугодие на 2021 г.
В залата влиза Валентин Гуцов - зам.-председател на ОбС- Елена.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната
програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг
за първото полугодие на 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 06.10.2021 г. от 16.40 часа
предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на
общинския дълг за първото полугодие на 2021 г., като след проведените разисквания
общинските съветници не подкрепиха предложението след гласуване с 2 гласа „за”,
„против”- 2, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2021 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

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

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 111 / 07.10.2021 г.
Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.
46 ал. 2 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 изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2021 г., както следва:
1.1. По приходите - отчет 5 762 058 лв., съгласно Приложение № 1
1.2. По разходите - отчет 5 762 058 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3
и 2.4
2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община
Елена към 30.06.2021 г., съгласно Приложение № 3
3. Приема информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз
към 30.06.2021 г., съгласно Приложение № 4
4. Приема информация за финансовите показатели на община Елена към 30.06.2021
г., съгласно Приложение № 5
5. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2021 г.,
съгласно Приложение № 6.
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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 06.10.2021 г. от 16.40 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
гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев 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
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
”ПРОТИВ”
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 07.10.2021 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
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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.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане на
Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране на съществуващите
териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес
(2021 - 2027).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране на съществуващите
териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес
(2021 - 2027).
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
06.10.2021 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Стратегия за ефективно местно
развитие чрез активиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с
местната общност, граждански структури и бизнес (2021 - 2027), 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 Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране
на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански
структури и бизнес (2021 - 2027):
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113 / 07.10.2021 г.
Относно: Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране на
съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност,
граждански структури и бизнес (2021 - 2027)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с изпълнението на Проект № BGLD-1.002-0001
„Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP”, финансиран по Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 - 2021
г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране на
съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност,
граждански структури и бизнес (2021 - 2027).
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 създаване на
Общинска комисия за безопасност на движението на пътищата (ОКБДП).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
създаване на Общинска комисия за безопасност на движението на пътищата (ОКБДП).
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
06.10.2021 г. от 16.30 часа предложението за създаване на Общинска комисия за
безопасност на движението на пътищата (ОКБДП), като предлагат в т. 3 от проекта за
решение, следните общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията:
3.1. Валентин Владимиров Гуцов – председател на ПК“УТ“ към ОбС-Елена;
3.2. Даниел Весков Василев – общински съветник;
3.3. Зехра Халилова Салиева – общински съветник.
Подкрепили направеното предложение с 4 гласа „за“, „против“- няма,
„въздържали се“- няма.
Предложението за създаване на Общинска комисия за безопасност на движението
на пътищата (ОКБДП) бе подкрепено 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
постъпилото предложение от ПК “Местно самоуправление“ в състава на Комисията да
бъдат включени следните общински съветници:
3.1. Валентин Владимиров Гуцов – председател на ПК“УТ“ към ОбС-Елена;
3.2. Даниел Весков Василев – общински съветник;
3.3. Зехра Халилова Салиева – общински съветник.
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за създаване на Общинска комисия за безопасност на движението на
пътищата (ОКБДП):
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 114 / 07.10.2021 г.
Относно: Създаване на Общинска комисия за безопасност на движението по
пътищата (ОКБДП)
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. 167в, ал. 2 от Закона за движението по
пътищата, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Създава Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата (ОКБДП)
в община Елена.
2. Определя за председател на ОКБДП Йордан Иванов Димитров, заместник-кмет
„Икономически дейности“ на община Елена.
3. Определя за членове на ОКБДП следните общински съветници:
3.1. Валентин Владимиров Гуцов, Председател на ПК“УТ“ към ОбС-Елена;
3.2. Даниел Весков Василев, общински съветник;
3.3. Зехра Халилова Салиева, общински съветник.
4. Определя за членове на ОКБДП управителите на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена и
„Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена.
5. Определя за членове на ОКБДП:
5.1. Зоя Ангелова, кмет на кметство Майско;
5.2. Стоян Комитов, кмет на кметство Константин.
6. Възлага на кмета на община Елена да покани за участие в ОКБДП представители
на РУ МВР Елена, РС ПБЗН Елена, ЦСМП В. Търново - филиал Елена и Местен
съвет по туризъм Елена.
7. Възлага на кмета на община Елена да определи с нарочна заповед състава на
ОКБДП, като включи в него представители на общинската администрация по
свое усмотрение, както и да определи конкретните функции и правилата за
работа на комисията, в съответствие със Закона за движението по пътищата и
указанията на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата.
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 отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и
сключените концесионни договори за 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските
концесии и сключените концесионни договори за 2020 г.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за
общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 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 Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за
общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 г.:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 07.10.2021 г.
Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за
общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2, чл. 40, ал. 3, т. 4 и т. 6 и чл. 132, ал.
2 от Закона за концесиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските
концесии и сключените концесионни договори за 2020 г., неразделна част от
настоящото решение.
2. Възлага на кмета на община Елена да публикува в Националния концесионен
регистър одобрения по т. 1 от настоящото решение Годишен отчет за изпълнение
на План за действие за общинските концесии и сключените концесионни
договори за 2020 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за откриване
на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна
общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 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 откриване на процедура за провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 116 / 07.10.2021 г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.
Открива търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска
собственост, а именно:
1.1. Незастроен УПИ ІІ "За нуждите на СОНС", кв. 34 по плана на село
Константин, с площ от 1118 кв. м., при граници: УПИ ХІІІ - 203; УПИ І "За
поща, аптека, битова сграда на ТПК "Изток" и здравна служба"; улица и УПИ
ІІІ-202, актуван с АОС № 1498 / 09.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията
при РС - Елена, акт № 176, том І, на 09.06.2021 г.;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 20268.150.17, с площ от 1003 кв. м. по
КК и КР на село Дебели рът, при граници: 20268.150.20; 20268.25.332;
20268.25.348. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ в едно с построените в него
сгради: 1. Сграда с идентификатор 20268.150.17.1 със застроена площ 97 кв. м.,
брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; 2. Сграда с
идентификатор 20268.150.17.2 със застроена площ 28 кв. м., брой етажи 1,
предназначение: селскостопанска сграда. Имотът е актуван с АОС № 1495 /
13.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена, акт № 135, том
ІІ, на 13.04.2021 г.;
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1.3. Част от планоснимачен № 59 с площ от 1650 кв. м., попадащ в УПИ ІХ59 и УПИ Х-59, квартал 6 по плана нас. Яковци, като регулационните
отношения не са уредени и мероприятието не е проведено, при граници: улица,
пл. № 57, пл. № 58, земеделска земя, пл. № 61 и улица. Имотът е актуван с АОС №
1494 / 13.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията при РС - Елена, акт №
134, том ІІ, на 13.04.2021 г.
2.

Утвърждава начални тръжни цени за имотите както следва:
2.1. За УПИ ІІ „За нуждите на СОНС", кв. 34 по плана на село Константин
от 7 160 (седем хиляди сто и шестдесет) лева без включен ДДС. Данъчна
оценка на имота съгласно Удостоверение изх. № 5403000637 / 26.05.2021 г. на
община Елена е в размер на 6 031.60 лв.
2.2. За поземлен имот с идентификатор 20268.150.17, по КК и КР на село
Дебели рът от 9 850 (девет хиляди осемстотин и петдесет) лева, в това число
стойността на земята 3 000 (три хиляди) лв. без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота съгласно Удостоверение изх. № 5403000091 / 01.02.2021 г. на
община Елена е в размер на 5 291.50 лв.
2.3. За частта от планоснимачен № 59, попадащ в УПИ ІХ-59 и УПИ Х-59,
квартал 6 по плана нас. Яковци от 17 000 (седемнадесет хиляди) лева без
включен ДДС. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение изх. №
5403000093 / 01.02.2021 г. на община Елена е в размер на 4 593.60 лв.

3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта
на кмета на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан, непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 – 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит;
3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната
документация.
3.2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от първоначалната
тръжна цена;
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него;
4.4. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.5. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
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4.6. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/.
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров – заместник-кмет „ИД“;
Драгомир Цанев – главен юрисконсулт;
инж. Димитринка Иванова – директор дирекция „УТОС“;
инж. Иванка Пеева – главен експерт „ОСКП“;
Десислава Иванова – старши експерт „ФБ“;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Даниел Василев – общински съветник;

Резервни членове:

Красимира Трънкова – главен експерт „СО”;
Стефан Минчев – общински съветник.

6. Възлага на кмета на община Елена да организира, да проведе търга и да сключи
договор със спечелилия участник.
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 заоткриване
процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост,
находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска
собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 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 откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот,
частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.10.2021 г.
9
10
11
12
13

ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 117 / 07.10.2021 г.
Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост; чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години
на следния имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена:
Помещение с площ от 19,10 кв. м., разположено на първи етаж от сграда с
административен адрес гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 21, актувана с АОС
№ 446 / 31.01.2006 г., вписан в Служба по вписванията при Еленски районен съд на
02.02.2006 г. под № 36, том І.
2. Определя първоначална тръжна наемна цена, определена съгласно Методика за
определяне на началните цени за договаряне под наем на общински имоти, приета с
Решение № 34 / 1997 г. и изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. на ОбС – Елена, в
размер на 45,90 лева (четиридесет и пет лева и 90 ст.) без вкл. ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта
на кмета на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан, непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 – 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит;
3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната
документация.
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3.2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от първоначалната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него;
4.4. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.5. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.6. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/.
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров – заместник-кмет „ИД“;
Драгомир Цанев – главен юрисконсулт;
инж. Димитринка Иванова – директор дирекция „УТОС“;
инж. Иванка Пеева – главен експерт „ОСКП“;
Десислава Иванова – старши експерт „ФБ“;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Даниел Василев – общински съветник.

Резервни членове: Красимира Трънкова – главен експерт „СО”;
Стефан Минчев – общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира, да проведе търга и да сключи
договор със спечелилия участник.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за отдаване на
маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок от десет години по реда на чл. 24а,
ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок от десет години по реда
на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок от
десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ, 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.
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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 отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за
срок от десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ:
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
”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 № 118 / 07.10.2021 г.
Относно: Отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок до десет
години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ
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. 6, т. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и Раздел III „Отдаване под наем без търг или 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. Дава съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, на Иван Дянков
Иванов от с. Долни Марян, община Елена, № 42, за срок до десет години на
следните имоти:
1.1. Имот с идентификатор 47425.12.5 по КККР на землището на с. Марян с
площ 4.427 дка, начин на трайно ползване „нива“, IV категория;
1.2. Имот с идентификатор 47425.41.23 по КККР на землището на с. Марян с
площ 0.358 дка, начин на трайно ползване „гора в земеделска земя“, IV
категория.
2. Определя наемна цена на годишна база в размер на 12.00 лв. на декар,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

15

Мандат 2019 – 2023 г.
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 07.10.2021 г.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицето по т 1 от
настоящото решение.
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 даване
съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост (язовир "Константин").
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост (язовир "Константин").
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на
повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Константин"), 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 даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на
повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Константин"):
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 119 / 07.10.2021 г.
Относно: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен
воден обект - публична общинска собственост (язовир „Константин“)
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. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“
и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект - публична общинска собственост, а именно: язовир „Константин“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 38337.102.90 по КККР в землището
на с. Константин, община Елена с площ 40453 кв. м. на името на ЕТ „КИКО 20 СТОЯН НИКОЛОВ“, с. Беброво, ул. „Четвърта“ № 12, ЕИК по БУЛСТАТ:
206261094, с управител Стоян Иванов Николов - наемател съгласно Договор за
временно и възмездно ползване № РД.02.11 - 481 / 22.07.2021 г.
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2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за времето
на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11-481 / 22.07.2021
г., сключен между община Елена и „ЕТ „КИКО 20 - СТОЯН НИКОЛОВ“, с. Беброво,
ул. „Четвърта“ № 12. При прекратяване на договора, независимо по каква причина,
разрешителното следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето.
3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след
заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета на
общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за определяне
начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от обекти Б32021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи подотдели 125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1,
180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи горски територии - общинска собственост в
землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с. Дрента, община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от
обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи подотдели 125/и, 125/м, 125/л,
177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с. Дрента, община Елена.
/материала е приложен/
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.10.2021 г. от 17.00 часа
предложението за определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба
на дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи подотдели 125/и,
125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи горски територии общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с. Дрента, община
Елена, като след проведените разисквания общинските съветници не подкрепиха
предложението след гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1.
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 определяне начина на ползване и конкретните количества за
продажба на дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи
подотдели 125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи
горски територии - общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с.
Дрента, 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
”ЗА”
8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
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11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА

”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 07.10.2021 г.
Относно: Определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на
дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021 и Б6-2021, обхващащи подотдели
125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи горски
територии - общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с.
Дрента, 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. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3, и чл. 49, ал. 1, т. 2
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. Открива процедура за ползване на дървесина от общински горски територии,
собственост на община Елена, чрез продажба на стояща дървесина на корен,
както следва:
1.1. В обект Б3-2021, обхващащ подотдели 125/и, 125/м и 125/л в землището на с.
Мийковци, и подотдел 177/р в землището на с. Илаков рът, община Елена, с
общо прогнозно количество 2 064 пл. куб.м., подробно описани в Приложение
№ 1 към настоящото решение;
1.2. В обект Б4-2021, 180/ж1, 180/з1 и 180/и1 в землището на с. Илаков рът, община
Елена, с общо прогнозно количество 1 664 пл. куб.м., подробно описани в
Приложение № 2 към настоящото решение;
1.3. В обект Б5-2021, представляващ подотдел 9/о в землището на с. Дрента,
община Елена, с общо прогнозно количество 2 611 пл. куб.м., подробно
описани в Приложение № 3 към настоящото решение;
1.4. В обект Б6-2021, представляващ подотдел 2/и в землището на с. Дрента,
община Елена, с общо прогнозно количество 1 327 пл. куб.м., подробно
описани в Приложение № 4 към настоящото решение.
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2. Определя вида на процедурата за ползване по т. 1, а именно чрез провеждане на
търг с тайно наддаване по реда на Раздел I от Глава Трета на 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.
3. Възлага на кмета на община Елена да утвърди началната стойност на обектите по
реда на чл. 4, 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, както и да организира и
проведе процедурата по т. 1.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново и Кмета
на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС“
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