
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 2  

 

Днес 24 февруари 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 10 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха: Анета Илиева Ламбурова, Йордан Иванов Йорданов, Симеон Стоянов Кънчев, 

подал заявление с вх. № РД.01.06-12 / 11.02.2022 г. 

От Общинска администрация участие взеха: г-н Йордан Димитров – зам.-кмет по 

ИД на община Елена, г-жа Десислава Шопова – зам.-кмет по ХД на община Елена,             

г-жа Ивона Кънчева-Савов – секретар на община Елена, арх. Красимир Попов –               

гл. архитект на общината, г-н Христо Захариев – директор на дирекция ХДИРПС,            

инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината, инж. Иванка Пеева - гл. експерт 

ОСКП, г-жа Евдокия Уколова – гл. експерт СПИРП. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред и като вносител оттегли т. 9. 

 

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

 

1. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по 

подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 

г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово 

управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско 

участие в капитала 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 

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

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на новообразувани имоти 

от имот с идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно 

Ел захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната 

територия с. Шубеци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена 

Йорданова Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г. 

                                                                                                             Вн.:Председател ОбС 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 10,  “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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по 

подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 

г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово 

управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско 

участие в капитала. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС 

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

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на новообразувани имоти 

от имот с идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно 

Ел захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната 

територия с. Шубеци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена 

Йорданова Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г. 

                                                                                                             Вн.:Председател ОбС 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по подмярка 7.6 "Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по подмярка 7.6 

"Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 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 

23.02.2022 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и 

Златарица" по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от мярка 

7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 24.02.2022 г. 

 

 4 

на селските райони 2014-2020 г., 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:  

Д-р Стела Горбанова-Василева – член на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2022 г. 

от 16.15 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по 

подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 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 10 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ "МИГ Елена и Златарица" по подмярка 7.6 

"Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Eлена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по 

подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с Условия за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. с проектно предложение „Съхраняваме традициите с 

фолклорните носии от моя роден край“. 

2. Декларира, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно 

отговарят на приоритетите на  План за интегрирано развитие на Община Елена за 

периода 2021 – 2027 г.  и води до постигане и изпълнение на Стратегическа цел 3 „По-

добра грижа за хората и развитие на човешкия и социалния капитал“, Приоритет 9. 

„Развитие на културните дейности и съхранение на местните традиции“, Мярка 9.2 

„Културен обмен и сътрудничество“. 

3.  Възлага на общинска администрация Елена да подготви необходимите документи 

за кандидатстване по цитираната процедура за финансиране. 

4. Упълномощава кмета на Община Елена да подаде в указания срок изискуемите 

документи по  процедура № BG06RDNP001 - 19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица” по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. с проектно предложение „Съхраняваме 

традициите с фолклорните носии от моя роден край“.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане на краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 

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 10 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми  източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г., неразделна част 

от настоящото предложение.  

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на 

програмата по т. 1. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2022 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2022 г., 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 10 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 Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 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 отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2022 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2022 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена през 2022 г. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за 

дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. 

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

д-р Стела Горбанова-Василева – член на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 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 10 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за 

дейността на читалищата в община Елена през 2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за 

дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от Закона 

за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена през 2022 г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала. 

/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 23.02.2022 г. от 16.45 часа 

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, като е 

постъпило предложение докладите да бъдат гласувани по отделно за всяко дружество: 

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

няма. 
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г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  подложи на гласуване предложението 

за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, и 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на 

„БУКОВЕЦ” ЕООД: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

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

г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  подложи на гласуване предложението 

за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, и 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

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

г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  подложи на гласуване предложението 

за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, и 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  подложи на гласуване предложението 

за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, и 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев предложи гласуването на 

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала да се 

гласува по отделно за всяко Дружество, както са гласувани в Постоянната комисия: 

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

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

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на „Буковец“ ЕООД гр. Елена: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 
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контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала 

 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, 

и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД. 

2. Възлага на Председателят на Общинския съвет да представи информация на 

кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, 

сроковете, реда и начина за представяне на информация по    чл. 8, ал. 1 от Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

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

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала 

 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД. 

2. Възлага на Председателят на Общинския съвет да представи информация на 

кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, 

съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по    

чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

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

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала 

 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД. 

2. Възлага на Председателят на Общинския съвет да представи информация на 

кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, 

съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по    

чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 
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В залата присъстват 10 общински съветника. 

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

предложението за приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 

2021 г. на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала 

 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол, и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД. 

2. Възлага на Председателят на Общинския съвет да представи информация на 

кмета на общината съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, 

съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по    

чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

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

регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с идентификатор № 

27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с 

идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена. 

/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 23.02.2022 г. от 

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

устройствен план - План за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с 

идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена, 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 10 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 регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с 

идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище        

гр. 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 отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 / 24.02.2022 г. 

 

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

план – План за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с 

идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

гр. Елена 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

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

план за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с 

идентификатор 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена, за обособяване на шест самостоятелни имота с ново 

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

показатели на устройствена зона Жм, съгласно Окончателния проект за ОУП 

на община Елена (в процедура): височина Н ≤ 10.00 метра; П застрояване ≤ 

60%; Кинт ≤ 1.2; озеленяване ≥ 40 %; начин на застрояване – свободно и един 

имот за улица - тупик. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 

новообразувани имоти от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за обособяване на шест 

самостоятелни имота с ново конкретно предназначение – „За ниско свободно 

жилищно застрояване“, с показатели на устройствена зона Жм, съгласно 

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

10.00 метра; П застрояване ≤ 60%; Кинт ≤ 1.2; озеленяване ≥ 40 %; начин на 

застрояване – свободно и един имот за улица - тупик. 

2.2. Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с 

идентификатор 27190.103.40 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 № 

27190.103.40 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план 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 

Христо Илиев Попов, с постоянен адрес гр. „Варна, ул. „Трошево“ № 21, вх. 

„А“, ет. 9, ап. 34 и на Бисер Петров Станчев, с постоянен адрес гр. Варна, бул. 

„Чаталджа“ № 49, вх. „В“, ет. 6, ап. 54 за имотите общинска собственост, 

включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата 

инфраструктура.  

5. Христо Илиев Попов, с постоянен адрес гр. „Варна, ул. „Трошево“ № 21, вх. 

„А“, ет. 9, ап. 34 и Бисер Петров Станчев, с постоянен адрес гр. Варна, бул. 

„Чаталджа“ № 49, вх. „В“, ет. 6, ап. 54, да извършат за своя сметка 

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

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

решение. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по ИД на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с предложението за 

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

Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот с 

идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия с. Шубеци. 

Зам.-кмета по ИД на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел 

захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия   

с. Шубеци. 

/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 23.02.2022 г. от 

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

устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел 

захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия   

с. Шубеци, 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 10 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 - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел 

захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия   

с. Шубеци: 

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 отсъства 

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” – 10, “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  № 30 / 24.02.2022 г. 

 

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

план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване 

на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия с. 

Шубеци 

 

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

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

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване ниско 

напрежение (НН) на имот с идентификатор № 83452.512.1 по КККР с. Шубеци. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване НН на 

имот с идентификатор № 83452.512.1 по КККР с. Шубеци. Трасето е с начална точка 

МТП „Шубеци“ на съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ 

„Буйновци“ в имот с идентификатор 06896.116.83, с НТП „За селскостопански, 

горски и ведомствен път“ (собственост на община Елена), продължава в обхвата на 

републикански път ІІІ-662 „Твърдица – Елена“ (имот с идентификатор 06896.116.86, 

с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, урбанизирана територия с. 

Шубеци (кадастрален район 522) и имот с идентификатор 06896.111.26, с НТП „За 

път от републиканската пътна мрежа“), урбанизирана територия с. Шубеци 

(кадастрален район 510), и през имоти с идентификатори № 06896.19.108, с НТП „За 

селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост на община Елена) и № 

06896.111.152, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост на 

община Елена) до границата на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР с. 

Шубеци (кадастрален район 512). Общата дължина на трасето е 510.50 лин. м. и площ 

на сервитута 1 072 кв. м. 

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

план 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 безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Атанас Андреев Колев и Румен Георгиев Лалев - членове на 

Управителния съвет, община Елена за имотите, собственост на община Елена, 

включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата 

инфраструктура.  
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5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Атанас Андреев Колев и Румен Георгиев Лалев - членове на 

Управителния съвет, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2, а след влизането в сила на ПУП–ПП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

с предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова 

Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.01.2022 г. от 16.15 часа 

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова 

Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г., 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 10 общински съветника. 

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

предложението за предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова 

Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 / 24.02.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова 

Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г. 

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

местната администрация, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, от Закона за горите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на Пламена Йорданова Николова, с ЕГН 9008311411, стояща 

дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии, както 

следва:  едра строителна дървесина - 8 куб. м. и средна строителна дървесина - 6  
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куб. м., като я освобождава от заплащане на всички видове такси и цени на 

услуги, свързани с процеса на добиване на дървесината и транспортирането ѝ до 

съответното местоназначение.   

2. Отпуска на Пламена Йорданова Николова, с ЕГН 9008311411, финансова помощ в 

размер на 1 000 лв. за възстановяване на щетите от пожара, възникнал на 

25.01.2022 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по 

т. 1 и т. 2 от настоящото решение. Паричната помощ по т. 2 да се изплати след 

представяне на разходоoправдателни документи за закупени строителни 

материали. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет Елена в 15:15 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител Велико Търново и Кмета 

на Община Елена за сведение. 

 

 

 
СТОЯН ЗЛАТЕВ                                                      
Председател на                                                  

Общински съвет Елена               

 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

ст. експерт АТО на ОбС 


