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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  

 

Днес 27 януари 2022 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: Йордан Иванов Йорданов и Симеон Стоянов Кънчев, подал заявление с        

вх. № РД.01.06-1 / 11.01.2022 г. 

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

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

директор на дирекция ФБМП, г-н Христо Захариев – директор на дирекция ХДИРПС, 

инж. Иванка Пеева - гл. експерт ОСКП, г-жа Ангелина Йорданова -  гл. инспектор ОСВ,   

г-жа Цанка Христова – мл. експерт ОСЗТ.           

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 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

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

1. Предложение относно изменение на общинския бюджет през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно изменение и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно приемане на Регионална програма за управление на 

отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община 

Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 
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6. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на 

всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2021 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера 

и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД          

гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински 

съвет Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13 Предложение относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот 

общинска собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, 

местност „Чукански баир“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот 

частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна 

награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци (ПУП - План за улична и дворищна регулация) в 

обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - 

План за застрояване за имот пл. № 86. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 

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

конкретно предназначение на имота - „За дървообработващи дейности“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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18. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2021 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

19. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2021 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

20. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници 

в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 

година. 

                                                                                                               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 изменение на общинския бюджет през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно изменение и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно приемане на Регионална програма за управление на 

отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община 

Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 

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

Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на 

всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2021 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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8. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 

година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера 

и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД          

гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински 

съвет Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13 Предложение относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот 

общинска собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, 

местност „Чукански баир“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот 

частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна 

награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци (ПУП - План за улична и дворищна регулация) в 

обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - 

План за застрояване за имот пл. № 86. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 

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

конкретно предназначение на имота - „За дървообработващи дейности“. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2021 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

19. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2021 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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20. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници 

в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 

година. 

                                                                                                               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 изменение 

на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г. 

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

изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие 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 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 

г., като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие 

на 2021 г.: 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪЛЖАЛ 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” – 7, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

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

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

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

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

31.12.2021 г., както следва: 

1.1. По приходната част: 18 091 303 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. По разходната част: 18 091 303 лв., разпределени по функции и дейности, 

съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3 

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

места с кметски наместничества през четвъртото тримесечие на 2021 г. в 

разходната част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение 

№ 2.4. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства от Европейския съюз на 

община Елена за 2021 г. 

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

утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства от Европейския съюз на 

община Елена за 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 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2021 г., като след проведените разисквания и 

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

няма, „въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства 

от Европейския съюз на община Елена за 2021 г.: 
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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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪЛЖАЛ 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” – 7, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 27.01.2022 г. 

Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 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. 144, ал. 4  от Закона за публичните финанси и 

чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

общинския бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз на община Елена за 2021 г. 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 изменение и 

допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена. 

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

изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

/материала е приложен/ 

 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 27.01.2022 г. 

 

 8 

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 

26.01.2022 г. от 16.30 часа предложението за изменение и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 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 ”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  № 3 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при 

спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 

77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 5 и чл. 15,  ал. 2 от Наредбата за 
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя, считано от 01.02.2022 г., Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва: 

Създава се нов Раздел VIa. „Художествена галерия“ в Приложение № 9 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена, като се добавя следния текст: 

14а. Такса за посещение за възрастни – 2.00 лв; 

14а. 1. Такса за посещение на учащи (ученици и студенти) – 1.00 лв; 

14а. 2. Посещения на деца до 7 г. и лица с увреждания с определена чужда 

помощ – безплатно; 

14а. 3. Колективно посещение за деца и ученици от община Елена – безплатно; 

14а. 4. Безплатен ден за посещение – последен четвъртък от месеца. 

 

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 

Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново за периода 

2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската програма за 

опазване на околната среда. 

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

приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново 

за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската 

програма за опазване на околната среда. 

/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 

26.01.2022 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Регионална програма за 

управление на отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за 

община Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда, 

като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Регионална програма за управление на 

отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община 

Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда,  като след 

проведените разяснения и разисквания общинските съветници подкрепиха предложението 

с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  
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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 приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за 

регион Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна 

част от Общинската програма за опазване на околната среда: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за регион 

Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част 

от Общинската програма за опазване на околната среда 

 

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

администрация, във връзка с чл. 52, ал.ал 2, 6 и 8 от Закона за управление на отпадъците и 

чл.чл. 79 и 80 от Закона за опазване на околната среда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико 

Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), представляваща 

неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнение на мерките, 

заложени в плана за действие към Програмата. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 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 

26.01.2022 г. от 16.30 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински 

съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г., като след 

проведените разисквания и разяснения 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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.: 

“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  № 5 / 27.01.2022 г. 

 

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

комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

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 Отчет за 

изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 

30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г. 

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

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

за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 

30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 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 

26.01.2022 г. от 16.30 часа предложението за Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 

31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-

2023 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- 1, „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 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички 

неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г.: 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 27.01.2022 г. 

 

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

администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети 

от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019 - 2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

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

общинската администрация за периода 01.07.2021 - 31.12.2021 г. съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

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

общинската администрация за всички неснети от отчет решения за периода до 

30.06.2021 г. от мандат 2019 - 2023 г. съгласно приложение № 2, неразделна 

част от настоящото решение. 

 

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 Отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 

година. 

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

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

през 2021 година. 

/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 26.01.2022 г. от 17.15 часа 

предложението за Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2021 година, като след проведените разяснения и разисквания 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2021 година: 
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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 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  № 7 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2021 година 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл. 66а от Закона за 

общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2021 година съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

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 приемане на 

отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните за 2021 година. 

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

приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 

16.15 часа предложението за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 
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борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 

година, като след проведените разяснения и 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 приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 г. 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Елена за 

2021 година. 

 

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 приемане на 

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

обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година. 

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

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

собственост в обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година. 

/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 26.01.2022 г. от 17.15 часа 

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

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година, като 

след проведените разяснения и разисквания общинските съветници подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 
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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 приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС-Елена през 2022 година: 

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 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  № 9 / 27.01.2022 г. 

 

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

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Елена през 2022 година 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и 

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

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

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Елена през 2022 година съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

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

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

както и провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящето 

решение. 
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ПО 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 приемане на 

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и 

ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

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

приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

/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 26.01.2022 г. от 17.15 часа 

предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им, като след проведените разяснения и разисквания 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им: 

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 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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване 

и съгласие за предоставянето им 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1. т. 1 и ал. 4. т. 1. и т. 2 и чл. 37и, ал. 3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за пасищата, мерите и ливадите в община Елена за 

стопанската 2022 / 2023 г., неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване както следва: 

2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през 

стопанската 2022 / 2023 г. на територията на община Елена съгласно списък 

(Приложение № 1), неразделна част от това решение; 

2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 

включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1., се 

определят за общо ползване през стопанската 2022 / 2023 г. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена. 

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

избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. 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 26.01.2022 г. от 17.15 часа 

предложението за избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена, като след 

проведените разяснения и разисквания общинските съветници подкрепиха предложението 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

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

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 37 ал. 2 от Наредбата за 

упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговски дружества с 

общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на 

общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява конкурсна процедура за избор на управител на „Буковец“ ЕООД, 

открита с Решение № 133 от 25.11.2021 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Избира действащия към момента управител, Петко Василев Иванов, за временен 

управител на „Буковец“ ЕООД, до приключване на процедурата по ликвидация на 

дружеството, но не повече от шест месеца от датата на вземане на настоящото 

решение. 

3. Упълномощава кмета на Община Елена да сключи договор за възлагане 

управлението на общинското дружество за срока по т. 2. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена. 

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

отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена. 

/материала е приложен/ 
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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 26.01.2022 г. от 17.15 часа 

предложението за отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена, като 

след проведените разяснения и разисквания общинските съветници подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет 

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 ”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  № 12 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена 

 

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

администрация, Писмо вх. № РД.02.03-43-(2) / 14.12.2021 г. на Областен управител на 

област Велико Търново и писмо вх. № РД.02.03-43-(3) / 06.01.2022 г., ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 83 / 30.07.2015 г. по Протокол № 8 / 30.07.2015 г., с 

което Дарява в ползва на Държавата, в лицето на Министерството на 

здравеопазването, имот - частна общинска собственост, намиращ се в сграда 

построена в УПИ ХVІІІ, кв. 21 по плана на гр. Елена, представляващ обособен обект 

с площ 167.91 кв.м. съгласно проект за обособяване на самостоятелни обекти в 

сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - гр. Елена, заедно със съответните 
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идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с АОС  

№ 211 / 08.02.2000 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за отмяна на Заповед     

№ РД.02.05-308 / 03.05.2016 г., с която е разпоредил с Министерство на 

здравеопазването да се сключи договор за дарение на имота по т. 1. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост - сграда за 

ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, местност „Чукански баир“. 

В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

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

ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, местност „Чукански баир“. 

/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 26.01.2022 г. от 

17.15 часа предложението за даване съгласие за отдаване под наем на част от имот 

общинска собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, 

местност „Чукански баир“. Постъпило е предложение за увеличаване наемната цена за 

отдаване под наем на „А1 Тауърс България“ ЕАД, на част от имот общинска собственост 

за ретранслатор от 330 лв. на 400 лв. без ДДС подкрепено с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма.  

Общинските съветници подкрепиха предложението за даване съгласие за отдаване 

под наем на част от имот общинска собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в 

град Елена, община Елена, местност „Чукански баир“ 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 Постоянната комисия по „Общинска собственост“ в т. 2 от 

проекта за решение месечната наемна цена от 330 лв. да стане 400 лв. без ДДС: 

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

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване съгласие за отдаване под наем на част от имот 

общинска собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, 

местност „Чукански баир“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
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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  № 13 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска 

собственост - сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, 

местност „Чукански баир“. 

 

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

администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 и чл. 30,  

ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните и съобщителни мрежи и физическата 

инфраструктура,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на „А1 Тауърс България“ ЕАД с ЕИК 

206379370 без търг за срок от 10 (десет) години на част от поземлен имот - частна 

общинска собственост, а именно: площ от 8 (осем) кв. м., представляваща 

преградна част от помещение в сграда с идентификатор 27190.930.10.1 (ТВ 

ретранслатор), построена в поземлен имот с идентификатор 27190.930.10, 

местност „Чукански баир“ по КККР на гр. Елена и площ от 3 (три) линейни мера 

от железорешетъчна конструкция от кота +12,00 до +15,00 м. 

Целият имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 1416 / 31.01.2019 

г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд Елена, акт № 96, том І на 

01.02.2019 г. 

2. Утвърждава месечна наемна цена за имота по т. 1, в размер на 400 лв. 

(четиристотин лева) без ДДС. 

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

заповед и сключване на  договор за отдаване под наем без търг на имота по т. 1. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост в 

полза на „Еленски балкан“ ООД. 

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

предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост в 

полза на „Еленски балкан“ ООД. 

/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 26.01.2022 г. от 

17.15 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот 

частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД, като след проведените 

разяснения и 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 предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот 

частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД: 

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  № 14 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот - частна общинска 

собственост в полза на „Еленски балкан” ООД 
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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 чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с „Еленски балкан“ ООД, ЕИК 104020058 

за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на част от недвижим 

имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, на ул. „Стоян 

Михайловски“ № 11, представляващ административна сграда,  а именно: една 

стая на първи етаж от сградата с площ от 17.92 кв. м (седемнадесет цяло 

деветдесет и два квадратни метра), при граници на помещението: изток – проход, 

запад – прилежащ тротоар, север – склад, юг – прилежащ тротоар. Целият имот е 

актуван с АОС № 27 / 20.07.1993 г., вписан в Служба по вписванията при Районен 

съд Елена под № 134, том I, на 28.02.2011 г. 

2. Предоставеното помещение да се използва по само и единствено по 

предназначение, а именно за административните нужди на „Еленски балкан“ 

ООД. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в 

него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на 

договора от страна на общината, в случай че възникне необходимост 

помещението да бъде ползвано за нуждите на администрацията или други звена 

на бюджетна издръжка. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на Иван Герасимов Станков с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 

2022 г. 

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

удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна награда „Почетен знак „Стоян 

Михайловски“ за 2022 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 

16.15 часа предложението за удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна 

награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г., като след проведените разяснения 

и разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна награда 

„Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 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  № 15 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна награда  „Почетен 

знак „Стоян Михайловски” за 2022 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. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредба за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Удостоява професор Иван Герасимов Станков с литературната награда „Почетен 

знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на проект за частично изменение на действащ Регулационен план на с. Тодювци (ПУП - 

План за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на 

имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - План за застрояване за имот пл. № 86. 

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

одобряване на проект за частично изменение на действащ Регулационен план на с. 

Тодювци (ПУП - План за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 

14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - План за застрояване за имот пл. 

№ 86. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 

16.00 часа предложението за одобряване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци (ПУП - План за улична и дворищна регулация) в 

обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - 

План за застрояване за имот пл. № 86, като след проведените разяснения и разисквания 

общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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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 одобряване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци (ПУП - План за улична и дворищна регулация) в 

обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП - 

План за застрояване за имот пл. № 86: 

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  № 16 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на действащ Регулационен 

план на с. Тодювци  (ПУП – План за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 

10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. № 87, пл. № 88 и ПУП – План за 

застрояване за имот пл. № 86. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 21, ал. 7 във вр. с ал. 1 от ЗОС и чл. 129, ал. 1 и във връзка с 

чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, чл. 110, ал. 1, т.1, чл. 112 от Закона за устройство на територията, 

§ 8, ал. 2, т. 3, ал. 4 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
ОДОБРЯВА 

1. Частично изменение на действащ Регулационен план на с. Тодювци  (ПУП – План 

за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на 

имоти пл. № 86, пл. № 87, пл. № 88.  

1.1. Премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 52-51-50-

51а, между О.Т. 45а-58 и между О.Т. 51-45а, създават се нови улица - тупик с О.Т. 

51б-51а (нова) и уширение към улица с О.Т.45-45а. Уличната регулация между 

О.Т. 41-43-23-44 се спира до О.Т.  45а (нова). 
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1.2. Премахване на кв. 10, кв. 11 и кв. 14 и създаване на нов кв. 11.  

1.3. Създаване на общински път, продължение на улица  с О.Т. 44-45 като път-   

просека, тангиращ на строителната граница, по съществуващо трасе, 

преминаващ през ПИ 72607.336.1, с НТП „Пасище, мера“, стопанисвано от 

общината, ПИ 72607.336.683 с НТП „Нива“, общинска частна собственост и през 

незалесената част ПИ 72607.336.880 с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ 

по КККР до водостопанско съоръжение (резервоар на с. Тодювци), находящ се в 

имот с идентификатор 72607.336.5 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Тодювци. 

1.4. Поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи 

имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за част от имот пл. № 

86, за имот пл. № 87 и за имот пл. № 88, съответно – УПИ VІІ-86 (нов), УПИ ІХ-87 

(нов), УПИ ХV-88 (нов), УПИ ХVІ-88 (нов), УПИ ХVІІ-88 (нов), УПИ ХVІІІ-88 

(нов) и УПИ ХІХ-88 (нов), парцел ІІ-86 се преномерира и става УПИ XІV-86, 

всичките в кв. 11 (нов) по плана на с. Тодювци. Новообразуваните УПИ се 

отреждат за „жилищно застрояване“.     

2. ПУП - План за застрояване на новообразуваният УПИ VІІ-86 в кв. 11 (нов) 

отреден за ниско жилищно застрояване с показатели на устройствена зона Жм1: 

височина Н - max. 7.00 метра; Плътност на застрояване - max. 50 %; Коефициент 

на интензивност - max. 1; озеленяване - min. 40 %; начин за застрояване – 

свободно, в съответствие с окончателния проект за ОУП на община Елена (в 

процедура). 

3. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови 

процедури за отчуждаване на частите от имот пл. № 87 и имот пл. № 86, попадащи 

в проектна улична регулация.  

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд 

гр. В. Търново. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за неурбанизираната територия на 

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

дървообработващи дейности“. 

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

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

застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за неурбанизираната 

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

имота - „За дървообработващи дейности“. 

/материала е приложен/ 
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 

16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за 

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

предназначение на имота - „За дървообработващи дейности“, като след проведените 

разяснения и разисквания общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

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

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за 

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

предназначение на имота - „За дървообработващи дейности“: 

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  № 17 / 27.01.2022 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за 

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

предназначение на имота - „За дървообработващи дейности” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 

от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за 

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

конкретно предназначение - „За дърво - обработващи дейности”, с показатели 

на устройствена зона Смф, съгласно Окончателния проект за ОУП на община 

Елена (в процедура): височина Н ≤ 10.00 метра; П застрояване – 70%; Кинт – 

2.2; озеленяване – 20 %; начин на застрояване – свободно. 

2. Разрешава изработването на: 

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

27190.129.57 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За дърво – 

обработващи дейности” с показатели на устройствена зона Смф, съгласно 

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

Н ≤ 10.00 метра; П застрояване – 70%; Кинт – 2.2; озеленяване – 20 %; 

начин на застрояване – свободно. 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот 

№ 27190.129.57 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за 

електрификация. 

2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 

27190.129.57 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 

29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП. 

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

Валентин Димитров Кочев, гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 74, ет. 3, ап. 6, 

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

на техническата инфраструктура.  

5. Валентин Димитров Кочев, гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 74, ет. 3, ап. 6, 

да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасета 

на обекти по т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП - ПП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2021 година. 

/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 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2021 година, като след проведените разяснения и 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 изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2021 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Вътрешните 

правила за работната заплата в общинска администрация, без бюджетните структури в 

община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2021 година в размер на 2 248 лв. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 изплащане 

на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати 

резултати през 2021 година. 

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

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 

постигнати резултати през 2021 година 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2021 година. Постъпило е предложение 

допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства да се гласуват по отделно за 
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всеки, подкрепили предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Следва процедура на гласуване предложението за определяне размера на 

допълнителното възнаграждение на кмета на кметство Майско в размер на 1 076 лв. за 

постигнати резултати през 2021 година: 

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

няма. 

Определяне размера на допълнителното възнаграждение на кмета на кметство 

Константин в размер на 994 лв. за постигнати резултати през 2021 година: 

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

няма. 

Определяне размера на допълнителното възнаграждение на кмета на кметство 

Беброво в размер на 942 лв. за постигнати резултати през 2021 година: 

Подкрепили предложението с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

г-н Стоян Златев – председател на ОбС: Г-н Топалов поддържате ли си предложението 

допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства да се гласуват по отделно за 

всеки? 

г-н Сашо Топалов – общински съветник: Да. 

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

постъпилото предложение допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства да се 

гласуват по отделно за всеки: 

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

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

предложението за определяне размера на допълнителното възнаграждение на кмета на 

кметство Майско в размер на 1 076 лв. за постигнати резултати през 2021 година: 

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

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

предложението за определяне размера на допълнителното възнаграждение на кмета на 

кметство Константин в размер на 994 лв. за постигнати резултати през 2021 година: 

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

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

предложението за определяне размера на допълнителното възнаграждение на кмета на 

кметство Беброво в размер на 942 лв. за постигнати резултати през 2021 година: 

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

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

предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2021 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 18, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 1 от Вътрешните 

правила за работната заплата в общинска администрация, без бюджетните структури в  

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2021 година, както следва: 

1. На кмета на кметство Майско – 1 076 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 994 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 942 лв. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА 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 изплащане 

на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в 

специализирани органи на общинския съвет през 2021 година. 

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

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година, 

като след проведените разяснения и 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 изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 20 / 27.01.2022 г. 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в Община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година 

 

 

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. 34, ал.ал. 2 и 8 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година в 

размер на 385 лв. 

2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения 

на общинските съветници за месец януари 2022 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 1-то заседание на Общински съвет Елена в 16:00 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 


