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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 6  

 

Днес 16 декември 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 Симеон Стоянов Кънчев, подал заявление с вх.№ РД.01.06-39 / 08.12.2021 г. 

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

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

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

инж. Иванка Пеева - гл. експерт „ОСКП“, г-жа Ангелина Йорданова – гл. инспектор 

„ОСВ“, г-жа Борислава Георгиева – ст. експерт „ОСЗГ“. 

Председателят на Общинския съет 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 одобряване на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2022 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 извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно предаване на активи, извършени за сметка на "ВиК 

Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г." за 

управление от Асоциацията по ВиК на  обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 

януари 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. 

на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок 

до десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за 

обществен ред и сигурност. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 

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 

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 одобряване на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2022 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 извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно предаване на активи, извършени за сметка на "ВиК 

Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г." за 

управление от Асоциацията по ВиК на  обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 

януари 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. 

на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) 

за срок до десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за 

обществен ред и сигурност. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, 

извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата 

на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2022 г., и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.  

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

одобряване на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на 

чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2022 г., 

и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 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 15.12.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за одобряване на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община 

Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г., като след 
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проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател, уважаеми         

г-н кмете. Виждаме, че ТБО не е вдигана и не възнамеряваме да я вдигаме. Но се явява 

недостиг на средства за покриване на разходите. И преди съм повдигал въпроса за къщите за 

гости, които генерират голямо количество отпадък. В предложението е записано, че е дадена 

възможност на гражданите при деклариране за обслужване с индивидуални съдове, таксата да 

се изчислява в лева според количеството битови отпадъци, като заплащат и определения 

промил за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За в бъдеще 

предлагам да се мисли дали при категоризирането или по друг начин да заявяват съд. Защото 

при юридическите лица, които заявяват съд и когато надвишат количеството, те доплащат 

допълнително, за това че генерират повече отпадъци. Една такса смет за една къща за гости, 

защото плащат като частно лице е в порядъка на 20-30 лв. Това е цената за изхвърляне на една 

пластмасова кофа. Сигурен съм, че те пълнят минимум една кофа на седмица. За следващата 

година трябва да помислим тези хора да станат съпричастни към събирането на средствата за 

сметосъбирането, тъй като 83 хил. лв. доплащаме от други събрани данъци от всички 

граждани. Ние плащаме заради тези къщи за гости, защото те плащат тока, като частни лица, 

водата като частни лица, сметоизвозването също плащат като частно лице. Една къща на село 

пак казвам не плащат повече от 20-30 лв. на година такса смет. Едно изхвърляне на кофа е 

записано, че струва 23 лв. След като развиват дейност, от която генерират приходи е редно да 

се заделят средства за поддръжката за това населено място, защото изискванията им са 

големи. Искат пътища, осветление, вода. Права търсим, а задължения, не. Тенденцията, е че 

все повече и повече няма да ни стигат парите за ТБО и в един момент ще бъдем принудени да 

вдигнем на всички хора ТБО. Не е желателно за сметка на някой да плащат всички. Това е 

моето мнение. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми дами и господа, колеги. В комисията по 

„Бюджет и финанси“ има един „въздържал се“ и това съм аз. Адмирации г-н Гуцов, за 

това което казваш, така е. Но нещо трябва да се случи. Аз предвиждам една бомба, която 

може би е вече закъсняла и не зная кога ще гръмне. Вчера вероятно някой от Вас са чели 

в. “Борба“. Община Велико Търново как се справят. Г-н кмета им е предложил увеличение 

с 31 % промила. От 1.3 на 1.7. Драстично увеличение. Стигнали са това ниво, до което и 

ние като че ли ще достигнем. Дофинансиране, такова чудо по мое време, като кмет не е 

имало. Въведе се преди 3 години. Сумата за дофинансиране расте. Във великотърновска 

община и там същите закономерности. 6,5 млн.лв. събират, а цялата сметка им излиза 9 

млн. Тоест и там се дофинансира от местни данъци и такси. Тенденцията е видима 

навсякъде. Хубаво е да се каже какъв ще е отчета от събраното от предприятия от 

населението. Имаме недобори, колко са, от къде са? От колко години са? Някои остават 

несъбираеми. Сега приемаме едни цифри, с които казваме така ще бъде за 2022 година. 

Структурата на приходите 25% ние дофинансираме точно. Имаме 32% планирани 

приходи ТБО от предприятията. Съмнявам се, че тази цифра ще бъде изпълнена, защото 

не зная кои предприятия. И не случайно питам какви са недоборите. Едно време имаше 

предприятия. От общинската фирма „Текстил“ може още да стоят. Навремето имаше 

недобори от старите предприятия, новите как са формирани и аз не зная. Прав сте             

г-н Гуцов, на комисията не случайно се въздържах и днес пак ще се въздържа. Нека бъдем 

правилно разбрани в община Елена по отношение на развитието на туризма. Тема която 

създава противоречия. Трябва да вкараме нещата в ред. Не са виновни хората с къщите, но 
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е вярно че създават и генерират много повече отпадъци. Това е видимо. Туризма се 

развива през последните 7-8 години. По отношение на хигиената, не трябва да гоним 

хората, а да ги привикнем, да им закараме повече съдове за смет и ние ще ги обработваме. 

Трябва да обхванем така нещата, че да не ощетяваме хората. За методиката слушаме от 

доста години сега казвате 2023 година ще се промени методиката за начина на формиране 

на такса смет. 6,5 за Елена без улиците по приложение № 3 и 10,5 промила мисля, че е 

висок размер на такса смет за населението и за предприятията.  

Председателят на Общинския съвет даде думата за отговор на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По ред, първо г-н Гуцов. По отношение на къщите и 

стаите за гости. Коментирали сме го многократно с колегите от общинска администрация, 

миналата и тази година не само като дойде време да се прави план-сметката, а и когато 

започнат претенциите за допълнителни съдове за битови отпадъци от стопаните на къщите за 

гости. Ако предложите някакъв вариант, по който да ги заставите да декларират поне по една 

кофа, дайте да го запишем в Наредба на Общинския съвет. Но гарантирам, че тази Наредба ще 

падне, тъй като не може да бъде обвързвана процедурата по категоризация и декларациите за 

избор на начина на заплащане на такса смет. Да, прав сте г-н Гуцов, като казвате, че има 

възможност и на тази възможност се възползват собствениците на къщите за гости, смятат си 

дали ще им излезе по евтино на база данъчна оценка или на база кофа и избират, това се прави 

и от предприятията. Като им излезе по-евтино на кофа, подават декларация на кофа и 

предприятия, само че тук където казахте, че юридическите лица, като генерират повече 

отпадък отколкото са заявили доплащат – няма такъв случай. Има теоретична възможност да 

бъде контролирано, само, че как да установим колко точно изхвърля един обект, няма как. 

Ако успеем да намерим някакъв вариант, ние не сме го намерили и се запише в Наредба, 

която да се окаже работеща и приложима – чудесно. Високия промил, за който каза г-н 

Топалов. Промила е висок, защото данъчните оценки са ниски. Както каза г-н Гуцов имаме 

размер 20-30 лв. по селата. В града са малко по-високи. И пак до никъде не стигат да покрият 

реалната стойност на услугата. И ако 2023 г. се приеме методиката и от 2024 г. започне да се 

прилага, това което ще се случи е, че гражданите плащайки на база количество, ще им скочи в 

пъти облога. Защото в момента предприятията компенсират една част гражданите. Да не 

говорим за отдалечените населени места. Защото г-н Топалов сте прав боклука е един и същ, 

но разходите са различни от Дрента, от Майско, от града. И да отговоря за дофинансирането, 

като казахте, че не е имало дофинансиране по ваше време когато сте бил кмет. Да, но по ваше 

време не возихме боклука до регионално депо. Преходния остатък се изчерпа, когато 

започнахме да возим до регионалното депо. Много е скъпа услугата с въвеждането на 

регионалното депо. Слушах внимателно не разбрах дали има конкретен въпрос, който да 

изкоментираме, затова правя коментар на вашето изказване. Казахте за недобори. От както 

съм кмет в отдел Местни данъци и такси се съставят актове за установяване на данъчни 

задължения. Последните погасени по давност задължения са от 2011 г. След 2011 година вече 

нямаме, защото за всички са съставени актове. До тогава нямаше такава практика за съставяне 

на актове за установяване на данъчни задължения. Да има недобори, но като наближи 

давностния срок се съставят актове. Не минават в графа несъбираеми и погасени по давност. 

За бомби няма да говорим, за да не плашим хората. Призовавам, включително и общински 

съветници, реално да си декларират ползваните съдове за отпадъци. Също така ще призова 

всички включително и общински съветници да си плащат редовно данъчните задължения. 

Време е през 2022 година да се обсъди какъв подход ще възприемем за облагане на база 

количество отпадъци, който трябва да започне от 2024 , но през 2023 г трябва да се разработи 

методика. На квадратура ли, на лице ли, на торби и съдове за имотите, за да знаем в каква 

посока да работим. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Не зная защо реагирате така за бомбата. Дадох един 

съвет. Няма да плашим гражданите те достатъчно са наплашени. Бомбата съвсем 

символично я използвах. Какво искам да кажа споделих мнение и попитах, и се разясни. 

Но Вие казахте, че някой от нас тук не си е платил такса смет. Излиза, че сме 

недобросъвестни платци. Аз се чувствам засегнат и предлагам нека да се даде един списък 

на всички колеги, кой не си е платил данъците от колегите общински съветници, като 

юридическо и физическо лице. Аз се чувствам засегнат, защото съм си платил всичко. 

Правя конкретно предложение да бъде предоставена на колегите справка, за да се знае кой 

не си е платил. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов, ако всички си бяха платили аз 

нямаше да го спомена изобщо. 

Сашо Топалов – общински съветник: Значи някой не си е платил, но не се знае кой е? 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Знае се, но не мога да го обявя. 

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 одобряване на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2022 г. : 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 136 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Одобряване на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на 

община Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 62, чл. 66, чл. 67 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси”, раздел първи „Такса за битови 

отпадъци” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18 от НОАМТЦУ за 

необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на 

битови отпадъци и почистване на площите за обществено ползване на територията 

на община Елена през 2022 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 

2. Определя цени за обслужване на съдове за битови отпадъци за 2022 г., включващи 

разходите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в 

съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ съгласно 

Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2022 г. в промил поотделно за 

всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 18, 

ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

4. Приема протокол от проведено обществено обсъждане. 

 

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. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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 15.12.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Не съм направил справка точно какво пише в чл. 124 

от Закона за публичните финанси. Мисля си, че не е сериозно да правим предложение за 

промяна на Инвестиционната програма, където се касае за 20, 30, 50 лв. Не казвам, че не е 

правилно, но да делегираме права на кмета, на администрацията такива промени да се 

извършват по служебен ред. Изказвам лично мнение и позиция. Когато се касае за 

Инвестиционна програма за един обект примерно от 20, 30, 100 хил. лв. и има отклонение 

от 5, 10 хил. лв. това са вече сериозни неща, но за 20, 30, 50, лв. нагоре-надолу някак ми се 

струва несериозно един Общински съвет да се занимава. Това е мое лично мнение и го 

споделям с Вас, и за това се въздържах в комисията, но след това размислих за тези малки 

разлики, и днес за тия малки промени ще гласувам „за“. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Имам въпрос. За м. Токатлии за тези пари ще 

бъде изпълнено или е изпълнено, защото до скоро не беше правено нищо? 

инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината: Само водостоци са изпълнени на 

Токатлии. Три съоръжения. Догодина ще започнем асфалтиране. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Чл. 24, ал. 3 от Закона за публичните финанси 

гласи, че Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели 

на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от 

целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, 

като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година. По нататък в чл. 125, 

ал. 1 е записано, че Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, 

да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени и изчерпателно са 

изброени случаите при които Общинския съвет може да упълномощи кмета. 

Компенсирани промени по Инвестиционната програма в частта целева субсидия за 

капиталови разходи я няма, тоест не би било законосъобразно едно такова решение. Не е 

допустимо според мен, г-жо Мирянова? 

Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“: По чл. 124, ал. 3 няма как да стане, 

защото дори с бюджета за капиталови разходи ни се иска решение на Общинския съвет за 

компенсирани промени. Без такова решение ние не можем да си предадем отчета. След 

като Министерство на финансите не го приемат, значи такава възможност няма. По 

отношение на чл. 125, ал. 1, което г-н Млъзев цитира Вие сте упълномощили кмета да 

прави такива промени с приемането на решението за бюджета, това е извън частта за 

капиталови разходи. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за 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” 
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6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 / 16.12.2021 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, във връзка с чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа. 

/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 15.12.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа., като след проведените 

разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- 1. 
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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 компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 138 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 

 

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

местната администрация, чл. 45, ал. 5 от Постановление № 408 / 23.12.2020 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., във връзка с чл. 89 

от ЗДБРБ за 2021г., в изпълнение на т. 6 от Раздел VIII от Указания № ФО-1 / 18.01.2021 г. 

на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините 

и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно 

приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

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 

одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен 

финансов отчет на община Елена за 2020 г. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 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 15.12.2021 г. от 16.45 часа 

предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов 

одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г., като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- няма, „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 приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 139 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит 

на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публични финанси, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Приема одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2020 г., съдържащ 

немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение. 

 

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 предаване 

на активи, извършени за сметка на "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на 

територията на община Елена през 2021 г." за управление от Асоциацията по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, 

гр. Велико Търново. 

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

предаване на активи, извършени за сметка на "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново 

на територията на община Елена през 2021 г." за управление от Асоциацията по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, 

гр. Велико Търново. 

/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 15.12.2021 г. от 

17.15 часа предложението за предаване на активи, извършени за сметка на "ВиК 

Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г." за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, 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 предаване на активи, извършени за сметка на "ВиК 

Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г." за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
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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  № 140 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Предаване на активи, извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г.“ за управление от 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни 

разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 12 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, град 

Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия 

съгласно Протокол от 08.12.2021 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с 

двустранен Приемо-предавателен протокол активи по опис, а именно: 

1.1. Помпи 3 бр.: за ПС „Малина“ - 2 бр. и ПС за с. Беброво - 1 бр.; 

1.2. Пожарен хидрант 5 бр.: за с. Чакали - 1 бр.; за гр. Елена, ул. „Трети март“ -   

3 бр.; за с. Константин - 1 бр.; 

1.3. Водопровод 2 бр.: външен, в близост до горски път в местността „Черна река“, 

землище на с. Костел - 1 бр.; вътрешен, за гр. Елена, ул. „Трети март“ - 1 бр. 2. 

Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново придобитите активи 

извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на 

територията на община Елена през 2021 г.; 

2.  На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, 

и ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и ВиК 

„Йовковци“ ООД, гр. В. Търново Договор, който е в сила от 01.06. 2016 г., община 

Елена да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК 

„Йовковци“ ООД, активите по т. 1.; 
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3. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като изпрати Уведомление до 

председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК 

„Йовковци“ ООД, Велико Търново с приложени копия на необходимите документи. 

 

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 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 7 януари 2022 г. 

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

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 януари 2022 г. 

/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 

15.12.2021 г. от 16.30 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките 

от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, 

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

насрочено за 7 януари 2022 г. 

След проведените разисквания постъпи предложение подточките на т. 3 да се гласуват по 

отделно: 

 3.1. По т. 1: „ЗА“  съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на 

водни количества за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителна система 

чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на 

водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „ВиК 

Йовковци“ ООД - гр. В.Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД - 

гр. Габрово в качеството на ползвател – единодушно подкрепили 

предложението; 

 3.2. По т. 2: Предлагат представителя на община Елена, да не гласува „ЗА“, а 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на 

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. В.Търново, като ВиК оператор за регулаторния 

период 01.01.2022 г.-31.12.2026 г. – единодушно подкрепили 

предложението; (Мотивите ще бъдат внесени утре на заседанието на 

Общинския съвет) 

 3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите 

на Община Елена - единодушно подкрепили предложението. 

Д-р Стела Горбанова-Василева - председател на ПК”МС”, подложи на гласуване 

предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 

януари 2022 г. 
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Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

гласа „за”, „против”- 2, „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 15.12.2021 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 обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 

януари 2022 г., като след проведените разисквания общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”- 1, „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“ подточките на т. 3 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: 

т. 3.1. По т. 1: „ЗА“  съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на водни 

количества за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителна система чрез 

водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в 

различни обособени територии, между „ВиК Йовковци“ ООД - гр. В.Търново в качеството 

на доставчик, и „ВиК“ ООД - гр. Габрово в качеството на ползвател: 

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

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

постъпилото предложение от ПК “Местно самоуправление“: т. 3.2. По т. 2: Предлагат 

представителя на община Елена, да не гласува „ЗА“, а „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за съгласуване 

на бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В.Търново, като 

ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г.-31.12.2026 г.: 

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

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

т. 3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно 

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

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

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

предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 7 

януари 2022 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  № 141 / 16.12.2021 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 

7 януари 2022 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 и чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона 

за водите, по повод покана за извънредно присъствено 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 7 януари 2022 г., а при липса на кворум - за 28 януари 2022 

г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа „за”, 

„против”- няма „въздържали се”- няма/ 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото присъствено заседание на Общото събрание 

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

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

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

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

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

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на водни 

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

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново в качеството 

на доставчик, и „ВиК“ ООД - гр. Габрово в качеството на ползвател; 

3.2. По т. 2: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ съгласуване на бизнес плана за развитие на 

дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 

като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. - 31.12.2026 г.; 

Мотив:  Изразяват несъгласие с предвижданото увеличение на цената на водата на 

територията на област Велико Търново в предложения Бизнес план за развитие на 

дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. 

Считат за неудачно увеличението, което се предлага за цената на водата, за 

потребителите на територията на община Елена, за регулаторния период 

01.01.2022 г. - 31.12.2026 г., като излагат твърдение, че жителите на община Елена 

търпят редица ограничения, вследствие близостта на язовир „Йовковци“. 

По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно 

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

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

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването 

му. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за изменение и 

допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – Елена. 

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

изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – 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 15.12.2021 г. от 

17.15 часа предложението за изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на 

Общински съвет – Елена, като след проведените разисквания общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 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 и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на 

Общински съвет – Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

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  № 142 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на Общински 

съвет Елена 

 

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

администрация, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и чл. 

34 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва т. 1.1. и 1.2. от Решение № 77 / 27.06.2019 г. по Протокол № 8 / 

27.06.2019 г., като същите придобиват следното съдържание: 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 27190.503.4 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елена с площ от 4281 кв. м., с трайно 

предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно 

ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с 

построените в него сгради: сграда с идентификатор № 27190.503.4.1 на два 

етажа със застроена площ от 685 кв. м, двуетажна масивна построена 1970 г. с 

предназначение: друг вид обществена сграда; сграда с идентификатор 

27190.503.4.2, със застроена площ от 39 кв. м, едноетажна, масивна, построена 

1975 г. с предназначение: сграда за битови услуги. Имотът е актуван с Акт за 

частна държавна собственост № 5096 / 11.11.2019 г., вписан в Служба по 

вписванията при РС-Елена, акт № 47, том VІ на 15.11.2019 г. 

1.2.Поземлен имот с идентификатор 27190.503.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елена, с площ 1982 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно 

ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с 

построената в него сграда с идентификатор № 27190.503.6.1, със застроена 

площ от 201 кв. м, двуетажна, масивна, построена 1977 г., с предназначение: 

жилищна сграда еднофамилна. Имотът е актуван с Акт за частна държавна 

собственост № 5099 / 11.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията при РС 

Елена, акт № 46, том VI на 15.11.2019 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички фактически и правни 

действия, свързани с подготвянето на необходимите документи за придобиване на 

горепосочените имоти и депозира искане чрез Областен управител на област Велико 

Търново до Министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

 

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 

предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

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

предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

/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 15.12.2021 г. от 

17.15 часа предложението за предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г., като след 

проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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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 на имоти – полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

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  № 143 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 12 

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

 
Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите - полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Беброво,                      

с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, гр. Елена,            

с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян,              

с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали,        

с. Шилковци и с. Яковци за стопанската 2021 / 2022 година, съгласно приложение 

№ 1, неразделна част от това предложение. 
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2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2021 / 2022 година на имотите по т. 1 от настоящото решение с 

ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в 

приложението по землища. 

 

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 отдаване на 

маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок до 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 до десет години по реда 

на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

/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 15.12.2021 г. от 

17.15 часа предложението за отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за 

срок до 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 изказвани. Такива не постъпиха. 

Залата напуска Сашо Топалов общински съветник. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за 

срок до 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 ”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 отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 144 / 16.12.2021 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 конкурс“ 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 Диана 

Стефанова Благоева от гр. София, жк. „Гоце Делчев“, бл. 10, вх. Г, ет.4, ап. 65 

за срок до десет години на имот с кадастрален номер 27190.39.649, които 

представлява земеделска земя VII категория с НТП „Нива“ и площ 0,326 дка. 

2. Определя наемна цена на годишна база в размер на 8.00 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. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицето по т. 1 от 

настоящото решение. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност. 

/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 

15.12.2021 г. от 16.30 часа предложението за актуализиране състава на Местната комисия 

за обществен ред и сигурност, като след проведените разисквания общинските съветници 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 145 / 16.12.2021 г. 

 

Относно: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Решение № 26 / 22.02.2018 г. и Решение № 102 / 26.07.2018 г. на Общински 

съвет – Елена. 

2. Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена; 

СЕКРЕТАР:  Ивона Йорданова Кънчева-Савова, секретар на община Елена; 

ЧЛЕНОВЕ: главен инспектор Тодор Игнатов Тодоров, началник на РУ МВР - 

Елена; 

главен инспектор Цветан Димитров Пенчев, началник на РС 

„Пожарна безопасност и защита на населението” - Елена; 

Десислава Иванова Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни 

дейности“ и председател на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при 

община Елена; 

инж. Николай Петров Наумов, директор на дирекция 

„Административно-правно и информационно обслужване“ и 

служител по сигурността на информацията в община Елена; 

Христо Генов Николов, главен специалист „Общинска 

собственост и горски територии”; 

Анастасия Петкова Тонева-Пеева, общински съветник; 

Иван Радославов Маринов, представител на Местен съвет по 

туризъм - гр. Елена; 

Тихомир Йорданов Кузманов, председател на сдружение „Ловно-

рибарско дружество „Сокол - 1899” - гр. Елена. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 16-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:15 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“ 


