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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3  

 

Днес 31 март 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.01.06-18 / 15.03.2022 г. 

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

Елена, 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, 

г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция ФБМП, г-н Христо Захариев – директор на 

дирекция ХДИРПС, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция УТОС, инж. Иванка 

Пеева - гл. експерт ОСКП, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

Присъстваха: г-н Благой Кондаков – управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД,   

г-н Петко Иванов – управител на „Буковец“ ЕООД, г-жа Златина Николова – управител на 

ДСП гр. Елена. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред: 

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

 

1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане Календар на културните събития и честванията 

на национални и местни празници в община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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4. Предложение относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно предложение за отпускане на временен безлихвен заем на 

Сдружение с нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно предоставяне на допълнителна парична вноска на 

еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на 

задължения спрямо кредитори. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

7. Предложение относно кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                                                                                                             

Вн.:Кмета на общината  

8. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ 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  

9. Предложение относно приемане на Общинска Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие 

с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

10. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за 

дейностите на община Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

11. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

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

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 

април 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

13. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими 

имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Елена и 

ЕТ „Марян - Симеон Савов", в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана 

на с. Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в 

размер на 4 698 кв. м ид. ч. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 15 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за промяна в цената на билетите 

за обществен превоз на пътници по градски линии и маршрутни разписания от 

общинските, областни и републикански транспортни схеми, разгледано на вчерашното 

заседание на ПК „Бюджет и финанси“, и като т. 16 да бъде включено постъпило питане от 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева относно проблеми на граждани с имоти в местността Стаева 

страна. 

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 

постъпилото предложение, като т. 15 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по 

градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански 

транспортни схеми: 

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

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

като т. 16 в проекта за дневен ред да бъде включено постъпилото питане относно 

проблеми на граждани с имоти в местността Стаева страна: 

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

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

проекта за дневен ред с гласуваните т. 15  и т. 16: 

“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 бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане Календар на културните събития и честванията 

на национални и местни празници в община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно предложение за отпускане на временен безлихвен заем на 

Сдружение с нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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6. Предложение относно предоставяне на допълнителна парична вноска на 

еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на 

задължения спрямо кредитори. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

7. Предложение относно кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                                                                                                             

Вн.:Кмета на общината  

8. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ 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  

9. Предложение относно приемане на Общинска Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие 

с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

10. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за 

дейностите на община Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

11. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

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

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 

април 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

13. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими 

имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Елена и 

ЕТ „Марян - Симеон Савов", в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана 

на с. Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в 

размер на 4 698 кв. м ид. ч. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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15. Предложение относно промяна в цената на билетите за обществен превоз на 

пътници по градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и 

републикански транспортни схеми. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

16. Питане от общински съветник, относно проблеми на граждани с имоти в 

местността Стаева страна. 

                                                                                                           

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община 

Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап. 

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

бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 

на община Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап. 

/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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап. като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

с 3 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 на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. - първи етап: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 32 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2023 - 2025 г. (първи етап)  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три 

години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, във връзка с  

Решение на Министерски съвет № 38 / 2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и писмо 

№ БЮ № 1 / 18.03.2022 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и 

представянето на бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 

периода 2023-2025 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Елена за периода 2023 – 2025 г. съгласно 

приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2022 – 2023 г. на Община Елена съгласно приложение № 2, неразделна 

част от настоящото решение. 

3. Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за поемане на нов 

дълг и разходите за лихви по него за периода 2023 – 2025 г. на Община Елена 

съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

/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 30.03.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за изменения 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. 
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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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за изменения 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 изменения 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  № 33 / 31.03.2022 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 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 и ал. 4, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс и §§ 5, 6, 7 и 9 от „Преходни и заключителни 

разпоредби“ на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

§1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена, както следва: 
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1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите ,,детски ясли“ и „детски градини“ се заличават. 

2. В глава втора в наименованието на Раздел III думите „детски ясли“ и „детски 

градини“ се заличават. 

3. Всички алинеи в чл. 25 се отменят, а разпоредбата придобива следното 

съдържание: 

„Чл. 25. За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла - гр. Елена, 

ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв.“ 

§2. Настоящите изменения влизат в сила считано от 01.04.2022 г. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в 

община Елена през 2022 г. 

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

приемане Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 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 30.03.2022 г. от 

16.15 часа предложението за приемане Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници 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 11 общински съветника. 

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

предложението за приемане Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Приемане Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 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 чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 
Приема Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2022 г.   

Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и да 

прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките на 

общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2022 г. 

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

приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 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 30.03.2022 г. от 

16.15 часа предложението за приемане Календар на спортно-туристическите събития 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 влиза Йордан Йорданов общински съветник.  

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена 

през 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  № 35 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена 

през 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 чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2022 

г. 
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2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както 

и да прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел 

“МИГ общини Елена и Златарица”. 

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

предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел 

“МИГ общини Елена и Златарица”. 

/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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с 

нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”, като след проведените разисквания и 

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

„против”- 1, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предложение за отпускане на временен безлихвен заем на 

Сдружение с нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”: 

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 ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 36 / 31.03.2022 г. 

 
Относно: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да се предостави на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Елена с цел осигуряване на оборотни средства, 

необходими за заплащане на допустими разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР, при следните 

условия: 

 1.1. Размер на временен безлихвен заем:  90 000 лв. (деветдесет хиляди лева); 

 1.2. Вид валута: лева; 

 1.3. Срок за възстановяване на заема: след възстановяване на разходите от ДФЗ на 

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, но не по-късно от една година след получаването 

им; 

 1.4. Начин на предоставяне: безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ общини 

Елена и Златарица“ след подписване на договор за временен безлихвен заем.   

2. Задължава кмета на община Елена в проектобюджета за 2022 г. да предвиди средствата по 

т. 1 от настоящото решение. 

3. Възлага на кмета на община Елена и го упълномощава, след приемане на бюджета на 

община Елена за 2022 г., да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението 

и да подпише договор за временен безлихвен заем със СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“, ЕИК 175872469, седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с общинско 

участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо кредитори. 

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

предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с общинско 

участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо кредитори. 

/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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество 

с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо кредитори, 
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като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично 

дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо 

кредитори: 

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 ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с 

общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо 

кредитори 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 134 от Търговския закон, и чл. 

16, ал. 1, т. 11 от Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в 

капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, 

като част от структурата на общинска администрация прекратяването на едноличните 

търговски дружества с общинско участие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде предоставена допълнителна парична вноска от бюджета на 

Община Елена на еднолично търговско дружество с общинско участие 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД в размер на 135 284,33 лв. (словом: сто тридесет и пет хиляди 

двеста осемдесет и четири лева и 33 ст.) за срок до 31.12.2022 г., за която парична 

вноска лихва не се дължи.  
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2. Задължава управителя на дружеството „БУКОВЕЦ“ ЕООД, Петко Иванов, да  

разходва получените допълнителните парични вноски за погасяване на 

задължения спрямо горепосочените кредитори, като използва останалите 

средства за обезпечаване на дейността и покриване разходите за ликвидация, в 

случай, че Общински съвет Елена вземе решение за това. 

3. Задължава управителя на „БУКОВЕЦ“ ЕООД, Петко Иванов, да представи в 

срок до 31.05.2022 г. в деловодството на Общински съвет Елена доказателства за 

погасяване на задълженията на дружеството към всички кредитори и да 

удостоверява с документи всички плащания от осигурените с настоящото 

решение средства. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони.   

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

кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони.   

/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 30.03.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като след проведените 

разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа 

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

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 кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

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

Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, 

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

общини Елена и Златарица”, финансирана по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 

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 № 

BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”, 

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно 

предложение „Реконструкция на Лятно кино в гр. Елена“. 
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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 Приоритет 4: 

„Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна среда за населението“, 

Специфична цел 4.1. „Подобряване на достъпа до основни услуги за населението“ и 

Специфична цел 4.2. „Подобряване облика на населените места“. 

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 № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

общини Елена и Златарица”, финансирана по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони с проектно предложение „Реконструкция на Лятно кино в гр. Елена“.  

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

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

BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

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

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

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

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

BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 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:  

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.03.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ 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 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001 - 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ 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” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Eлена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 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 № 

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

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

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 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. 

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 

1: „Създаване на условия за бизнес с по-висока добавена стойност в местната 

икономика“, Приоритет 2: „Развитие на интегриран туристически продукт“, 

Мярка 2.3: „Туристическа инфраструктура и създаване на атракции“. 

3. Възлага на общинска администрация Елена да подготви необходимите документи 

за кандидатстване по цитираната процедура за финансиране.  
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4. Упълномощава кмета на Община Елена да подаде документите по  процедура № 

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 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.  

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Елена в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет 

№ 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 

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

приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Елена в съответствие с приетата с Решение на Министерски 

съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 

/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 30.03.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане на Общинска Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие 

с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 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 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с приетата с 

Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с 

приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните от Закона за защита на 

животните, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Елена, в съответствие с приетата с Решение на Министерски 

съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета.  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците  регион Велико 

Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на община Елена за 2021 г. 

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

отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците  регион 

Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите 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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на 

община Елена за 2021 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските 

съветници подкрепиха предложението с 4 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 30.03.2022 г. от 

16.00 часа предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за 

управление на отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за 

дейностите на община Елена за 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 12 общински съветника. 

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

предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на 

община Елена за 2021 г.: 

“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  № 41 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на 

община Елена за 2021 г. 

 

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

администрация и в изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците  

регион Велико Търново с Общински план за дейностите за Община Елена за 2021 година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците за регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите 

на община Елена за 2021 г. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2021 г. 

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

приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. 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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж          

гр. Елена за 2021 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските 

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

няма. 

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 30.03.2022 г. от 

16.15 часа предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален 

патронаж гр. Елена за 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 12 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж           

гр. Елена за 2021 г. 

“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  № 42 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена 

за 2021 г. 

 

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

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за дейността на Домашен 

социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2021 г.  

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 април 2022 г. 

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

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

„Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 април 2022 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 30.03.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 

април 2022 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

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

събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 април 2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

5 април 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 и чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона 

за водите, по повод покана за извънредно присъствено заседание на Общото събрание на 

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

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за краткост 

„Асоциацията“), насрочено за 5 април 2022 г., а при липса на кворум - за 11 април 2022 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото неприсъствено заседание на Общото 

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

Елена.  

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

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

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

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

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на 

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

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

3.2. По т. 2: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

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

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването 

му. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, 

находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

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

откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска 

собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

/материала е приложен/ 
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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 30.03.2022 г. от 

17.10 часа предложението за откриване процедура за отдаване под наем на недвижими 

имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 

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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за откриване процедура за отдаване под наем на недвижими 

имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”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  № 44 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2  от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, 

частна общинска собственост, а именно: 

1.1. Ниво 2 (две) с площ от 102,30 кв.м, от поземлен имот представляващ 

самостоятелен обект на две нива с идентификатор 27190.501.208.1.1, 

разположен на етаж - 1 в сграда с идентификатор 27190.501.208.1, с 

административен адрес гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 (бивша 

пивница „Златно кормило“). Граници на ниво 2: на същия етаж: 

27190.501.208.1.2; под обекта: няма; над обекта: 27190.501.208.1.3, 

27190.501.208.1.4. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС 

№ 1509 / 30.09.2021 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд 

Елена на 04.10.2021 г., акт № 85,  том VI. 

1.2. Павилион с метална конструкция и застроена площ от 116 кв.м, разположен в 

УПИ I „За училищен комплекс“, кв. 27 по плана на гр. Елена, с 

административен адрес гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2. Граници: 

разположен изцяло в двора на СУ „Иван Николов Момчилов“. Имотът е 

актуван като частна общинска собственост с АОС № 1301 /14.02.2017 г. 

вписан в Служба по вписванията при Районен съд Елена на 15.02.2017 г., акт 

№ 57, том 1. 

2. Определя срок за отдаване на имотите под наем, както следва: 

2.1. За обекта по т. 1.1 до 10 (десет) години. 

2.2. За обекта по т. 1.2. до 10 (десет) години. 

3. Определя първоначална тръжна месечна наемна цена, определена съгласно 

Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински 

имоти, приета с Решение № 34 / 1997 г. и изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. 

на ОбС – Елена, както следва: 

3.1. За обект по т.1.1 начална тръжна месечна наемна цена от 320 лв. (триста и 

двадесет лева) без вкл. ДДС. 

3.2. За обект по т.1.2. начална тръжна месечна наемна цена от 305 лв. (триста и 

пет лева) без вкл. ДДС.                               

4. Утвърждава тръжните условия както следва:  

4.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

4.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок; 

4.1.2. Подали са предложения в указания срок, определен със Заповедта                               

на кмета на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ; 

4.1.3. Подали са документите в запечатан, непрозрачен плик, спазвайки                

изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 – 4 от НРПУРОИ; 

4.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит; 

4.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 
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4.2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от първоначалната тръжна 

цена. 

5. Утвърждава тръжна документация както следва: 

5.1. Заявление за участие в търга; 

5.2. Предложение за цена; 

5.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

5.4. Декларация за оглед на обекта на търга; 

5.5. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

5.6. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/. 

6. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров – заместник-кмет ИД 

и членове:  Драгомир Цанев – главен юрисконсулт; 

инж. Димитринка Иванова – директор дирекция УТОС;  

инж. Иванка Пеева – главен експерт ОСКП; 

Десислава Иванова – старши експерт ФБ; 

Йордан Йорданов – общински съветник; 

Даниел Василев – общински съветник; 

Резервни членове:  Красимира Трънкова – главен експерт СО; 

Стефан Минчев – общински съветник. 

7. Възлага на кмета на община Елена да организира, да проведе търга и да сключи 

договор със спечелилите участници.                                                       

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ „Марян - Симеон Савов", в 

недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. Марян, целият с площ от 

18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 4 698 кв. м ид. ч. 

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

прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ „Марян - Симеон Савов", в 

недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. Марян, целият с площ от 

18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 4 698 кв. м ид. ч. 

/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 30.03.2022 г. от 

17.10 часа предложението за прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ 

„Марян - Симеон Савов", в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. 

Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в 

размер на 4 698 кв. м ид. ч., като след проведените разисквания и разяснения общинските 
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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 прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ 

„Марян - Симеон Савов", в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. 

Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в 

размер на 4 698 кв. м ид. ч.: 

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  № 45 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ „Марян - 

Симеон Савов“ в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. 

Марян, целият с площ от 18 036 кв.м, чрез изкупуване на общинската идеална част в 

размер на 4 698 кв.м.  

 

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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Елена и ЕТ „Марян 

Симеон Савов", ЕИК 104604650, със седалище и адрес на управление: п.к. 5084,   

с. Марян, общ. Елена, представлявано от физическото лице Симеон Драганов 

Савов чрез ПРОДАЖБА на общинските 4 698 / 18 036 (четири хиляди шестстотин 

деветдесет и осем към осемнадесет хиляди и тридесет и шест) идеални части от 
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незастроен УПИ VI (шест римско), кв. 50 (петдесет) по плана на с. Марян, с площ 

на целия имот 18 036 кв. м. (осемнадесет хиляди тридесет и шест квадратни 

метра), при граници: от три страни улица, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ II, 

УПИ III, УПИ IV и УПИ V, по Акт за частна общинска собственост № 1512 / 

31.01.2022 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 66, том І  на 

03.02.2022 г., на ЕТ „Марян - Симеон Савов", ЕИК 104604650, представлявано от 

физическо лице – Симеон Драганов Савов. 

2. Утвърждава цена на общинските 4 698 / 18 036 (четири хиляди шестстотин 

деветдесет и осем към осемнадесет хиляди и тридесет и шест) идеални части от 

незастроен УПИ VI (шест римско), кв. 50 (петдесет) по плана на с. Марян, с площ 

на целия имот 18 036 кв. м. (осемнадесет хиляди тридесет и шест квадратни 

метра), съгласно изготвената пазарна оценка в размер на 39 130 лв. (тридесет и 

девет хиляди сто и тридесет лева) без включен ДДС. 

Данъчната оценка за 4 698 / 18 036 ид.ч. от незастроен УПИ VI, кв. 50 по плана на 

с. Марян, съгласно Удостоверение изх. № 5403000100 / 21.01.2022 г. на Община 

Елена е в размер на 13 379.90 лв. (тринадесет хиляди триста седемдесет и девет 

лева и деветдесет стотинки). 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинският имот, като всички 

данъци и такси по сключването и вписването на договора са за сметка на ЕТ 

„Марян - Симеон Савов", ЕИК 104604650, представлявано от физическо лице – 

Симеон Драганов Савов. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в 

цената на билетите за обществен превоз на пътници по градски линии и маршрутни 

разписания от общинските, областни и републикански транспортни схеми. 

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

промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по градски линии и 

маршрутни разписания от общинските, областни и републикански транспортни схеми. 

/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 30.03.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по 

градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански 

транспортни схеми, като след проведените разисквания и разяснения общинските 

съветници подкрепиха предложението и включването му в дневния ред на днешното 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Благодаря, че своевременно реагирахте и внесохте за 

разглеждане предложението. Препоръка към управителя на „Елена автотранспорт“. Текат 

динамични процеси с горивата, нека не се колебае да предлага, винаги сме готови да  

коригираме при необходимост. Предмета на дейност на дружеството е ясен. Един въпрос, 

всички субсидии получават ли се навреме? 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Получават се навреме. Никога не сме ги 

задържали. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по 

градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански 

транспортни схеми: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 / 31.03.2022 г. 

 

Относно: Промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по градски 

линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански 

транспортни схеми 

 

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. 30, т. 4 от Договор за извършване на обществен 

превоз № РД.02.11-517 / 30.10.2020 година, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема цена на билетите за обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания съгласно Приложение № 2, неразделна част от това 

предложение. 

2. Възлага на управителя на „Елена автотранспорт“ ЕООД: 

2.1. Да извърши необходимите промени в стойността на билетите и 

абонаментните карти; 

2.2. Да уведоми пътниците по надлежен ред за новите цени на транспортните 

услуги. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

г-жа Анастасия Тонева-Пеева да запознае присъстващите с отправеното от нея питане чрез 

Председателя на Общинския съвет до кмета на общината относно проблеми на граждани с 

имоти в местността Стаева страна. 

/материала е приложен/ 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с отговора на 

питането постъпило от г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

/материала е приложен/ 

Г-жа Анастасия Тонева-Пеева благодари за получения отговор. 
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Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 3-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 


