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
№15
Днес 2 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
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-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
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 :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно определяне начина на ползване и конкретните количества за
продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б72021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б,
94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, 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 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 определяне начина на ползване и конкретните количества за
продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б72021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б,
94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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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 определяне
начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина за задоволяване
нуждите на местното население от обекти Б7-2021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021,
обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б, 94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а,
представляващи горски територии - общинска собственост в землищата на с. Мийковци и
с. Илаков рът, община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев започна с няколко пояснения:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предложението касае две процедури. Добив на
дърва от общински горски територии, собственост на община Елена и продажба на
дървесина от временен склад. Снабдяването на населението ще бъде на база подадени
заявления за закупуване на дървесина, по утвърдени критерии за включване в списъците.
Заложили сме изпълнителите по договори за добив на дървесина при поискване от
купувачите да изпълняват доставка до адрес. Цените, които предлагам, са насочени към
една социална поносимост и ускоряване снабдяването на населението с дърва на цени,
които са значително по-ниски от пазарните цени към момента. Вчера направих една
сметка около 45 лв. излиза пространствен куб. дърва за огрев от временен склад. Това е
заради предложената отстъпка най-вече. Определена е максимална цена от 32 лв. плътен
кубичен метър. За да не се допусне недобросъвестно поведение, т.е. препродажба, в
проекта за решение сме записали: “без право на препродажба или извозване извън
границите на общината“. Но все пак има възможност тази цена да бъде по-висока, ако
прецените, че цената е твърде ниска. Втория момент, който ще вменим на изпълнителите е
при желание от купувача да доставят до адрес, като цената ще варира. За товарене и
разтоварване от 10 лв. и за транспорт от 2 лв. на километър. Това е направено с цел, хората
които нямат възможност да си организират транспорт да им бъде осигурен такъв. Може и
сами да си осигурят транспорта. Проблемът, е че дървесината, която имаме на територията
на землище с. Мийковци до някои населени места на територията на общината този
транспорт ще излезе значително по-скъп. Коментирахме вчера на заседанията на
Постоянните комисии по „Общинска собственост“ и „Бюджет и финанси“ да се въведе
плоска цена за дърва закарани на място, като се осреднят разстоянията, но ще бъде
несправедливо за хората от близките населени места. В крайна сметка се възприе варианта
за пределни цени и транспорт, който е по желание. Цялото предложение е разработено
спазвайки разпоредбите 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, с изключение на тази клауза за транспорта, тъй
като Наредбата не третира този въпрос. В Наредбата е записано, че продажбата се
извършва от временен склад. Идеята е да улесним гражданите и най-вече по-възрастните.
Да кажем по какъв начин ще гарантираме доставката. В договорите ще бъде залегнато, че
с приоритет се добиват дървата за огрев и след като се удовлетворят заявките за местното
население, изпълнителят ще има право да закупи останалата дървесина. Най-атрактивна
ще им бъде строителната. И разбира се при изготвяне на списъците с приоритет ще бъдат
определени категории граждани, с ниски доходи, самотно живеещи и т.н. Дървесината е
достатъчна. При тези цени сигурно ще има доста желаещи.
След което кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с
проекта за решение на предложението за определяне начина на ползване и конкретните
количества за продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от
обекти Б7-2021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3,
94/а, 94/б, 94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии общинска собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена
/материала е приложен/
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 01.12.2021 г. от 16.30 часа
предложението за определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба
на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б7-2021, Б8-2021,
Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б, 94/г, 94/д,
102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска собственост в
землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена, като след проведените
разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 01.12.2021 г. от
16.30 часа предложението за определяне начина на ползване и конкретните количества за
продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б72021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б,
94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена, като след
проведените разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа
„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: В предложението е описана само широколистна
строителна дървесина. Моето питане е ще се предлага ли за в бъдеще продажба на
иглолистна дървесина?
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Вчера говорихме и в двете постоянни комисии. Г-н
Млъзев, Вие казвате 37 лв. с ДДС франко временния склад. От там транспорт и товароразтоварване е отделно и се формира крайната цена. Нека всички да сме наясно за да
информираме хората.
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Това е цената, на която Общината продава на
временен склад.
Сашо Топалов – общински съветник: За това говорим. На практика от 37 лв. нагоре се
формира окончателната цена. Вчера смятахме до с. Майско 71 лв. Аз ако отида с мой
камион и си го натоваря сам може да ми излезе 37 лв., но на бабата може да и излезе 90
или 100 на практика. Зависи как ще се пазари. Това трябва да е ясно.
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Извинявам се г-н Топалов до с. Майско излизат
63 лв.
Сашо Топалов – общински съветник: Вчера казахте 71 лв. при пазарни 80 на двете
Комисии.
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да, имам записани 71.
Сашо Топалов – общински съветник: Няма нищо лошо. На 37 лв., на Майско колко ще се
закове, като крайна цена.
Йордан Йорданов – общински съветник: Трудно ще е имайки в предвид как се променят
цените на горивата.
Сашо Топалов – общински съветник: Ами приблизително колко ще се закове?
Йордан Йорданов – общински съветник: Това е пак относителна цена която ще кажем.
Сашо Топалов – общински съветник: Аз мисля, че бях ясен 37 лв. с ДДС франко склад на
добиване, временен склад.
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Стоян Златев – председател на ОбС: Аз имам едно питане. Примерно гражданин или
домакинство иска да си закупи едра строителна дървесина, какво ще добавим към цената,
която е по ценоразписа за добив?
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: За добива пределна цена от 32 лв., както е
записано, реално тя е малко по-ниска по калкулация Това ще добавим. Грубо 32 лв. без
ДДС. Това е за плътен кубичен метър, а когато е за пространствен за дървата, там са около
17.
Стоян Златев – председател на ОбС: Крайната цена на временния склад за едра дребна и
средна дървесина е 32 лв.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да. На въпроса на г-н Гуцов. В тези подотдели,
които са маркирани за добив няма иглолистна дървесина. По начало общински горски
територии с иглолистна дървесина са сравнително малко. За следващата година отново
предстои маркиране, вземане на решение за добив. Ще направим всичко възможно за
догодина да дадем възможност за иглолистна строителна дървесина. Тук основното беше
да снабдим населението с дърва за огрев на приемливи цени, както и осигуряване с гориво
на сградата на бившата Болница.
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 определяне начина на ползване и конкретните количества за
продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б72021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б,
94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”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 № 135 / 02.12.2021 г.
Относно: Определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на
дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б7-2021, Б82021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б, 94/г,
94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - общинска
собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1, т. 1,
чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3 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 добив и продажба на добита дървесина с
приоритет за задоволяване нуждите на местното население и дейностите на
бюджетна издръжка от бюджета на община Елена, както следва:
1.1. В обект Б7-2021, обхващащ подотдели 101/к и 95/3 в землището на с.
Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 046 пл. куб.м.,
подробно описани в Приложение № 1 към настоящото решение;
1.2. В обект Б8-2021, обхващащ подотдели 94/а, 94/б и 94/г в землището на с.
Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 224 пл. куб.м.,
подробно описани в Приложение № 2 към настоящото решение;
1.3. В обект Б9-2021, обхващащ подотдели 94/д и 102/л в землището на с.
Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 470 пл. куб.м.,
подробно описани в Приложение № 3 към настоящото решение;
1.4. В обект Б10-2021, обхващащ подотдели 102/м и 102/н в землището на с.
Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 599 пл. куб.м.,
подробно описани в Приложение № 4 към настоящото решение;
1.5. В обект Б11-2021, представляващ подотдел 182/а в землището на с. Илаков
рът, община Елена, с общо прогнозно количество 307 пл. куб.м., подробно
описани в Приложение № 5 към настоящото решение
2. Определя вида на процедурата за ползване по т. 1, както следва:
2.1. За добива на дървесина - чрез провеждане на открит конкурс по реда на
Раздел II, Глава Втора 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;
2.2. За продажбата на дървесина - по ценоразпис, съгласно чл. 71 от Раздел II,
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
калкулативен метод съгласно чл. 3а, ал. 1, т. 1 и чл. 3а, ал. 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, като определя максимална цена от 32 лв. без ДДС на плътен
кубичен метър за всички обекти.
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4. Възлага на кмета на община Елена да организира приемането на заявления за
закупуване на дървесина от физически лица с постоянна адресна регистрация на
територията на общината и да утвърди критерии за включване в списъците по
населени места (кметства, кметски наместничества).
5. Приема ценоразпис и условия за продажба от временен склад на дървесината от
обектите по т. 1, както следва:
5.1. Ценоразпис, включващ нетна цена без ДДС за продажба от временен склад,
по сортименти на дървесината, съгласно Приложение № 6 към настоящото
решение;
5.2. Максимални количества за закупуване на дървесина по отделните
сортименти и категории купувачи, както следва:
5.2.1. За едно домакинство с постоянен адрес на територията на община
Елена, без право на препродажба и / или извозване извън границите на
общината на закупената дървесина:
 едра и средна строителна дървесина - до 4 пл.куб.м.
 дребна строителна дървесина - до 6 пл.куб.м.
 дърва за горене - до 8 пр.куб.м.
5.2.2. За едно юридическо лице, в т.ч. регистриран офис на такова, със
седалище на територията на община Елена, без право на препродажба и
/ или извозване извън границите на общината на закупената дървесина:
 едра и средна строителна дървесина - до 6 пл.куб.м.
 дребна строителна дървесина - до 8 пл.куб.м.
 дърва за горене - до 12 пр.куб.м.
5.2.3. За един служител на общинската горска структура при община Елена,
без право на препродажба и / или извозване извън границите на
общината на закупената дървесина - дърва за горене до 4 пр.куб.м.
извън ограничението по т. 5.2.1
5.2.4. За едно лице, военноинвалид или военнопострадал, с постоянен адрес на
територията на община Елена, без право на препродажба и / или
извозване извън границите на общината на закупената дървесина дърва за горене до 6 пр.куб.м. извън ограничението по т. 5.2.1
5.3. Отстъпки от цените по приетия ценоразпис (Приложение № 6 към
настоящото решение) по категории купувачи, както следва:
5.3.1. За физически лица с постоянен адрес на територията на община Елена,
без право на препродажба и / или извозване извън границите на
общината на закупената дървесина - отстъпка от 30%;
5.3.2. За второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка към бюджета
на община Елена, без право на препродажба и / или извозване извън
границите на общината на закупената дървесина - отстъпка от 20%;
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5.3.3. За юридически лица, в т.ч. регистрирани офиси на такива, със седалище
на територията на община Елена, без право на препродажба и / или
извозване извън границите на общината на закупената дървесина отстъпка от 15%;
5.3.4. За служители на общинската горска структура при община Елена, без
право на препродажба и / или извозване извън границите на общината
на закупената дървесина - отстъпка от 100%;
5.3.5. За военноинвалиди и военнопострадали с постоянен адрес на
територията на община Елена, без право на препродажба и / или
извозване извън границите на общината на закупената дървесина отстъпка от 100%, като цената на добива и транспорта са за сметка на
общинския бюджет;
5.3.6. За осигуряване на дърва за горене за отоплителната система на „МБАЛ
„Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) през
отоплителния сезон 2021 - 2022 г. здравните заведения заплащат крайна
цена от 50.00 лв. с включен ДДС на пр.куб.м. с включена доставка до
обекта.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе процедурите по
от настоящото решение при следните условия:

т. 2

6.1. След провеждането на процедурите за възлагане на добив на дървесина в
обектите по т. 1, се формира средно претеглена цена за добив без ДДС по
видове сортименти на дървесината на база очакван добив, която се закръгля
нагоре до цяло число лева. Цената, която включените в списъка лица
заплащат, се формира като сбор на закръглената средно претеглена цена за
добив и стойността на дървесината съгласно ценоразписа (Приложение № 6)
след прилагане на съответните отстъпки по т. 5.3 от настоящото решение.
6.2. Изпълнителите по договори за добив на дървесина в обектите по т. 1 се
задължават, при поискване от купувачите (физически лица с постоянна
адресна регистрация на територията на община Елена, включени в
списъците по т. 4 и заплатили стойността на дървесината от сортимента
„дърва за огрев“), да доставят същата до съответния адрес по местоживеене
или до друг в рамките на общината, посочен от купувача, при максимална
цена за товарене и разтоварване от 10 лв. на пр.куб.м. и за транспорт (прав и
обратен курс) от 2 лв. на километър.
6.3. След удовлетворяване заявките на всички лица, включени в списъците по т.
4, изпълнителите по договори за добив на дървесина в обектите по т. 1 имат
право с приоритет да закупят оставащата добита дървесина по утвърдения с
настоящото решение ценоразпис.
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Думата бе поискана от г-н Йордан Йорданов.
Председателят на Общинския съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Искам да изразя положителен вот и да направя
едно предложение. Г-н кмета да управлява процеса съвместно с общинската горска
структура да няма злоупотреби, защото цените са много привлекателни.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена
г-н Стоян Златев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:00 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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