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П Р О Т О К О Л  

 

№ 5  

 

Днес 28 април 2022 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 12 от общо 13 общински съветника. 

Отсъства: Симеон Стоянов Кънчев подал заявление с вх. № РД.01.06-26 / 05.04.2022 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 Ивона Кънчева-

Савова – секретар на община Елена, арх. Красимир Попов – гл. архитект на община Елена, 

г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция ФБМП, инж. Иванка Пеева – гл. експерт 

ОСКП, г-жа Цветана Гайдарова – гл. експерт ОКВ. 

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 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред: 

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

 

1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

2. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. 

Велико Търново на редовно годишно Общо събрание 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

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

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

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 

май 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите на осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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6. Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - 

Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

7. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

8. Предложение относно становище по предложен проект на договор за покупко-

продажба на недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ 

ЕООД - в несъстоятелност) 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

9. Предложение относно oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване 

под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

10. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 

демонтирани от покривите на общински сгради цигли, утвърждаване на начална тръжна 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи 

(технически средства) в полза на ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на 

МВР - ЕЛЕНА 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

12. Предложение относно допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

13. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова 

приемо - предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

 

 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 28.04.2022 г. 

 

 3 

15. Предложение относно oдобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на 

имот с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Палици. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

16. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от 

нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия 

на землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на 

клон „В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Марян. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 18 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за ново обсъждане и 

потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за 

ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, 

Тодювци) през 2022 година. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпилото предложение, като т. 18 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. 

относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, 

Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година: 

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

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

2. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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3. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. 

Велико Търново на редовно годишно Общо събрание 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

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

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

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 

май 2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите на осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

6. Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - 

Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

7. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

8. Предложение относно становище по предложен проект на договор за покупко-

продажба на недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ 

ЕООД - в несъстоятелност) 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

9. Предложение относно oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване 

под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

10. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 

демонтирани от покривите на общински сгради цигли, утвърждаване на начална тръжна 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи 

(технически средства) в полза на ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на 

МВР - ЕЛЕНА 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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12. Предложение относно допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2022 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

13. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова 

приемо - предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

15. Предложение относно oдобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на 

имот с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Палици. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

16. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от 

нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия 

на землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на 

клон „В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Марян. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

18. Предложение относно ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 

07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата 

Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината                                                                                                            

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена 

за 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 27.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2022 г., 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:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 

16.20 часа предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2022 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските 

съветници подкрепиха предложението с 3 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 закрила на детето в община Елена 

за 2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 

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. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и  

чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2022 г., 

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 приемане на 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Елена за 2022 г. 

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

приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 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 27.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г., 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:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 

16.20 часа предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г., като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

с 3 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 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Елена за 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. 3 от същия, чл. 197, ал. 3 от Закона за  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елена за 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 гласуване на 

представителя на община Елена при вземане на решения от представители на акционерите 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на редовно годишно Общо 

събрание. 

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

гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от представители на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново на редовно 

годишно Общо събрание. Допълни, че на 27 април в деловодството на община Елена е 

получено писмо, с което се предлага проекта за дневен ред на Общото събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново да се допълни с 

две нови точки. След което зачете неговото предложение за гласуване на представителя на 

община Елена:  

По т. 7 (нова) Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез 

освобождаване на Стефан Филев Филев и избиране на неговото място за нов член на 
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съвета на директорите на Красимир Тодоров Попов, в рамките на настоящия съвет на 

директорите съгласно чл. 24, ал. 2 от устава на дружеството, който мандат е определен на 

заседание на Общото събрание на акционерите на 18.01.2021 г. – до провеждане на 

конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия. – ПРОТИВ.  

По т. 8 (нова) Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 

2021 г. – ПРОТИВ.  

Аргументите му за това са: I-во д-р Филев подава документи за освобождаване на 21 

януари 2022 г. не е ясно поради каква причина предлаганата т. 7, съответно т. 8 не се 

включени в първоначалния дневен ред. II-ро Не познава предлагания д-р Попов, но 

познава д-р Филев, голям професионалист. Не може да си обясня защо точките не се 

включени в дневния ред на заседанието. III-то Делът на община Елена е много малък и 

независимо как гласува нашия представител, държавата разполага с 89,4% гласове в 

Общото събрание на акционерите, така че това, което е предложено така или иначе ще 

бъде решено. 

/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 27.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. 

Велико Търново на редовно годишно Общо събрание с предложението от кмета на 

общината за включване на двете нови т. 7 и т. 8, с начин на гласуване на представителят на 

община Елена „ПРОТИВ“ и по двете точки.  

Постъпи предложение от г-н Сашо Топалов по двете нови т. 7 и т. 8, представителят на 

община Елена да гласува „ЗА“ и по двете точки. 

След проведените разисквания д-р Стела Горбанова-Василева - председател на ПК МС, 

подложи на гласуване представителя на община Елена да гласува т. 7 да бъде включена в 

дневния ред на Общото събрание: 

„за” - 3, „против”- няма, „въздържали се”- 1. Приема се. 

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

представителя на община Елена да гласува т. 8 да бъде включена в дневния ред на Общото 

събрание: 

„за” - 1, „против”- 3, „въздържали се”- няма. Не се приема. 

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

постъпилото предложение представителя на община Елена в Общото събрание по т. 7 да 

гласува „ЗА“: 

„за” - 2, „против”- няма, „въздържали се”- 2. Не се приема. 

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

постъпилото предложение представителя на община Елена в Общото събрание по т. 8 да 

гласува „ЗА“: 

„за” - 1 , „против”- 3, „въздържали се”- няма. Не се приема. 
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д-р Стела Горбанова-Василева - председател на ПК МС, подложи на гласуване 

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико 

Търново на редовно годишно Общо събрание. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико 

Търново на редовно годишно Общо събрание с предложението от кмета на общината за 

включване на двете нови т. 7 и т. 8, с начин на гласуване на представителят на община 

Елена „ПРОТИВ“ и по двете точки. Като след проведените разисквания и разяснения 

общинските съветници подкрепиха предложението с 2 гласа „за”, „против”- 1, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. За мен тези три мотива, които каза 

г-н Млъзев са неоснователни. Нека не вървим, като институция срещу фактите. Говорим 

за т. 7 и т. 8. Вижте 89 % има държавата. Те ще си го решат. Въпроса е ние като 

институция какво поведение и отношение ще покажем. Ние сме зависими от гледна точка 

на здравеопазване. Д-р Филев е член на съвета на директорите от 2013 г. и от половин 

година писмено е уведомил Министерство на здравеопазването, че възнамерява да се 

оттегли. Причините са лични, той си ги каза. И вчера където е присъствал г-н Млъзев е 

станало на въпрос, и до колкото знам ги е казал и там. Тук дали ще освобождаваме или не 

някак се заиграваме на дребно. С тези 89 % те ще си го решат, а ние да гласуваме против, 

някак не го разбирам. Нека покажем лице Елена, да не се делим областния център Велико 

Търново, защото това е областна болница. Призовавам Ви този път да ме подкрепите и по 

т. 7 и  по т. 8 нашия представител да гласува „ЗА“. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми г-н кмете, колеги. Искам да се 

обърна към г-н Топалов. Да, всичко е решено, но когато гласуваме за ВиК дружеството 

също всичко е решено, тъй като нашия процент също е малък и нищо не зависи от нашето 

решение, но и тогава вземаме решения, които са различни от общото решение. В правото 

сте си да направите това предложение, но аз подкрепям до толкова мотивите на                 

г-н Млъзев, че аз не познавам д-р Попов. Не виждам нищо лошо да си гласуваме, който 

както си прецени. Да, досегашния управител си е подал заявление и ние четем вестници, 

но в последния момент да се спуска допълнение на дневния ред, който много отдавна е 

ясен е съмнителен факт. 

Сашо Топалов – общински съветник: Нека не бъркаме здравеопазването с Асоциацията по 

ВиК. Това са различни неща. На следващо място, ами Вие г-н Попов не го познавате, ами 

и аз не го познавам. Тук говорим за принципи. Единият си е подал оставката от половин 

година, той ще си върви, а ние ще му кажем не, не си ходи. Ние сме Общински съвет, там 

ни четат протокола и Областния управител и в прокуратурата ще ни прочетат каква 

позиция заемаме. Аз казах нека защитим интереса на община Елена. В качеството си на 

общински съветник използвах моето право да взема такава позиция да се обърна вчера на 
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комисията и сега, и Ви призовавам, но ако искате не ме подкрепяйте. Всеки си има право 

на глас. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Значи въпроса не е в това дали д-р Филев си е 

подал заявление, а моето недоумение и го изразих, е защо в първоначалния вариант на 

проект на дневен ред т. 7  и т. 8  ги няма. Защо на 27 април, един ден преди да разглеждаме 

това предложение идват като допълнение т. 7 и т. 8, и ние трябва да ги подкрепяме. Ще Ви 

цитирам г-н Топалов, нека община Елена покаже лице именно по този начин като гласува, 

както вие предлагате ще покаже конформизъм, тоест липса на позиция. Не познаваме       

д-р Попов, ако беше включено като точка в първоначалния проект за дневен ред щяхме да 

се запознаем, какво предлага. И затова Ви предлагам ако искате да гласуваме по т. 7 и т. 8 

„ПРОТИВ“, без да коментираме позиция по тях, защото се включват в последния момент 

не мотивирано, при условие че януари д-р Филев е депозирал заявление за освобождаване. 

Сашо Топалов – общински съветник: И все пак да взема отношение. Вижте ние и днес в 

последния момент включихме допълнителна точка в дневния ред. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не мога да не кажа. Днес включваме в последния 

момент точка защото заповедта на областния управител е от 20 април 2022 г. Нашето 

предложение е от 26 април. Имаме 14 дневен срок да реагираме по заповедта на областния 

управител. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

представителя на община Елена да гласува ЗА включване на  т. 7 и т. 8 в дневния ред на 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико 

Търново:  

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема. 

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

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико 

Търново на редовно годишно Общо събрание, първоначално предложен до т. 6: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико 

Търново на редовно годишно Общо събрание 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 25 от Наредбата 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА  
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Р Е Ш И: 

 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет „ИД“ и представител 

на Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов" АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 04.05.2022 г. по въпросите, включени в дневния ред, както следва: 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.-ЗА 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. заверен от 

назначен регистриран одитор.- ЗА 

3. Приемане на консолидиран доклад за дейността през 2021 г.- ЗА 

4. Одобряване на консолидиран  годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от 

назначен регистриран одитор. - ЗА 

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчети 

и консолидирания годишен финансов отчети за 2021 г. - ЗА 

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 и 2021 

година с проект за решение: - ЗА 

7. Представителят на Община Елена в Общото събрание на акционерите на 

„МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, да гласува ПРОТИВ включване на 

допълнителните т. 7 и т. 8 в дневния ред на предстоящото Общо събрание на 

акционерите на дружеството, насрочено за 04.05.2022 г. В случай, че същите бъдат 

включени в дневния ред на Общото събрание, представителят на община Елена да не 

участва в гласуването по допълнителните точки. 

 

 

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 съгласуване 

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

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

ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 май 2022 г. 

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

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

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

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 май 2022 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 17.00 часа 

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

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

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 

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

подкрепиха предложението с 2 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 
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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 27.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

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

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 

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

подкрепиха предложението след гласуване с 1 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- 

1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 

май 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  № 55 / 28.04.2022 г. 

 

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

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

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

10 май 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 10 май 2022 г., а при липса на кворум - за 12 май 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: 
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3.1. По т. 1 - „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново за 2021 г. 

3.2. По т. 2 - „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2021 г. 

3.3. По т. 3 - „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 

г. 

3.4. По т. 4 - „ЗА“ одобряване на подробна инвестиционна програма за 

инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и 

публична общинска собственост през 2022 г. 

3.5. По т. 5 - „ЗА“ приемане на решение членовете на Асоциацията, 

пропорционално на гласовете им в Общото събрание, да финансират 

месечните разходи на Асоциацията за 2023 г. до приемане на бюджета ѝ, в 

размер на 1 / 12 от разходната част на бюджета за предходната 2022 г. 

3.6. По т. 6: 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 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 обсъждане и 

приемане на докладите на осъществените читалищни дейности и изразходваните средства 

от читалищата на територията на община Елена през 2021 г. 

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

обсъждане и приемане на докладите на осъществените читалищни дейности и 

изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2021 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 27.04.2022 г. от 

16.20 часа предложението за обсъждане и приемане на докладите на осъществените 

читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община 

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

съветници подкрепиха предложението с 3 гласа „за”,  „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Коментар. Провокиран съм от справката, която ни 

раздадохте за разпределение на субсидията на читалищата. Не зная тази комисия как и по 

какви критерии е направила това разпределение. Само като погледнете последните точки 

17, 18, 19, 20 позиция. Вижте Блъсковци 1 бройка, Каменари 0,25, Яковци 0,25, Бадевци 

0,25, трябва сериозно да се замислим за тези неща. Липсва логика. А пък има и друга 

логика, която ще си спестя. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: От доста време насам разпределението на 

средствата се извършва от комисия, в която общинската администрация има един 

представител, с равен глас с останалите представители на читалищата. Тази година мисля, 

че представителите на читалищата сами си приеха разпределението на средствата. Защо 

Блъсковци е с една цяла бройка, а  Каменари са с 0,25? Изцяло това е на база читалищната 

дейност и инициативи. Читалището в с. Блъсковци участват не само в събора на 

читалищата, който се провежда ежегодно. Имат две местни инициативи: Празника на 

мекицата и Празника на шарената черга. Дейно участват и в ред други изяви. Както и 

наскоро в двора на музея участваха в Европейските дни на художествените занаяти. По 

същия начин някои по-малки читалища имат по-голяма субсидирана численост. 

Читалището в с. Яковци 0,25, защото нямат дейност. Те бяха с 0,50, но нямат дейност. 

Протоколът от заседанието на комисията ежегодно се внася в Общинския съвет с 

материалите за бюджета. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за обсъждане и приемане на докладите на осъществените читалищни 

дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 

2021 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Обсъждане и приемане на докладите на осъществените читалищни 

дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена 

през 2021 г. 

 

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

администрация, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал. 5 от Закона на народните читалища, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община Елена 

през 2021 г. 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 28.04.2022 г. 

 

 15 

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 възлагане на 

услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект 

BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - Компонента 2“ в община Елена“, по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски съюз чрез Европейски социален 

фонд. 

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

възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по 

проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - Компонента 2“ в община 

Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията 

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски съюз чрез Европейски социален 

фонд. 

/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 27.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - 

Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд, 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 27.04.2022 г. от 

16.20 часа предложението за възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - 

Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд, като след проведените разисквания и разяснения 
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общинските съветници подкрепиха предложението с 3 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 възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ 

икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + - 

Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + 

Компонент 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците 

от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз 

чрез Европейски социален фонд 

 

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

местната администрация, чл. 29, ал. 2 от Закона за социалните услуги, във връзка с 

Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия за услугите от общ икономически интерес 

от 20.12.2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране 

и сътрудничество“, част от общинската администрация, като доставчик на 

услугата по Направление 1, по проект „Патронажна грижа + в община Елена – 

Компонент 2“, финансиран по административен договор № BG05M9OP001-6.002-

0063 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Елена“ и 

Допълнително споразумение № 01 към същия за изпълнение на проект 

BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + в обшина Елена – Компонент 2“  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от 

пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 
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възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020; 

2. Изпълнението на услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект       

№ BG05M9OP001-6.004-0066  „Патронажна грижа + в община Елена – Компонент 

2“ се възлага на оператора за срок от 6 месеца, считано от деня, следващ крайната 

дата на изпълнение на съответната дейност по Компонент 1, но не по-късно от    

20-ти октомври 2022 г.; 

3. Услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект „Патронажна грижа + 

в община Елена“ да се осъществява на територията на населените места в община 

Елена; 

4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

сътрудничество“, в качеството си на доставчик на услугата (оператор) се 

задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на 

административен договор № BG05M9OP001-6.002-0063  за изпълнение на проект 

„Патронажна грижа + в община Елена“ и Допълнително споразумение № 01 към 

същия за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + в 

обшина Елена – Компонент 2“  и Методиката за предоставяне на патронажни 

грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена от 

Министерство на здравеопазването; 

5. Контрол върху компенсацията и механизма за възстановяване на суми да се 

осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на Община 

Елена; 

6. Възлагането по т. 1 и  последващите да се извърши със заповед на кмета на 

Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща 

всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за услуги от общ 

икономически интерес; 

7. Финансираните по Направление 1 по проекта услуги по патронажна грижа да се 

ползват от потребителите без заплащане на такса; 

8. Във връзка с предоставянето на услугата, да се осигури отделна аналитична 

счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на 

свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС. 

9. При предоставянето на услугата по проект „Патронажна грижа + в община Елена 

Компонент 2“ да се спазват изискванията за защита на личните данни. 

 

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 изменение и 

допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

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

изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена през 2022 г., приета с Решение № 23 / 24.02.2022 г. на Общински 

съвет Елена, като в раздел III, буква „Д: Имоти, които община Елена има намерение 

да продаде на лица определени в закон” добавя следните имоти: 

1. УПИ XVI-138, квартал 11, с площ от 965 кв. м, по плана на с. Буйновци, при 

граници на имота: улица, УПИ XVII-139, земеделска земя и УПИ XV-137, актуван 

с АОС 1527 / 13.04.2022 г.; 

2. УПИ VIII, квартал 24, с площ от 1 000 кв. м, по регулационния план на с. Костел, 

при граници на имота: от две страни улица, УПИ VI и УПИ VII, актуван с АОС 

№ 1528 / 13.04.2022 г. 

 

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 становище 

по предложен проект на договор за покупко-продажба на недвижим имот (бивша сграда на 

МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД - в несъстоятелност). 

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

становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на недвижим имот 

(бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД - в несъстоятелност). 

/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 27.04.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на 

недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД - в 

несъстоятелност), като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 2 гласа „за”,  „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

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 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за становище по предложен проект на договор за покупко-

продажба на недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ 

ЕООД - в несъстоятелност), 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 подложи на гласуване 

предложението за становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на 

недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД - в 

несъстоятелност): 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на 

недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД – в 

несъстоятелност) 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява предоставения проект на предварителен договор за покупко-продажба 

на недвижим имот. 

 2. Възлага на Кмета на община Елена: 

2.1. Да подпише договора за придобиване на недвижим имот собственост на 

бившето лечебно заведение с Мария Шукерова – синдик на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов Елена“ ЕООД - в несъстоятелност, съгласно настоящото 

решение; 

2.2.  Да организира процедурата по придобиване на собствеността. 

 

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 oпределяне 

на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

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

oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

/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 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване под 

наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата, 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 oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване под 

наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата: 
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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  № 60 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите 

от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и раздел I „Организиране и провеждане на публични 

търгове“ от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя земеделски земи, които да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години 

и начална цена на декар съгласно Приложение № 1 

2. Определя форма на процедурата за отдаване под наем на земеделските земи по т. 1 

публичен търг с тайно наддаване по реда на Раздел I „Организиране и провеждане на 

публични търгове“ от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи 

от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в община Елена. 

3. Определя съдържание на тръжната документация за всеки отделен имот, както 

следва: 

     3.1. Заявление за участие по образец;  

     3.2. Квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура; 

     3.3. Актуално състояние или ЕИК (когато е приложимо);  

     3.4. Удостоверения от компетентните органи по чл. 11, ал. 1 от Наредбата;  
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     3.5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез 

пълномощник; 

     3.6. Ценово предложение; 

     3.7. Документ за закупена тръжна документация; 

4. Определя цена на тръжната документация за всеки отделен имот в размер на 5.00 

лв. без ДДС. 

5. Възлага на кмета на общината организацията по провеждането на търга за 

отдаване под наем на горецитираните имоти и го упълномощава да сключи договори 

със спечелилите участници. 

 

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 откриване 

на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - 

частна общинска собственост, представляващи демонтирани от покривите на общински 

сгради цигли, 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 на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими 

вещи - частна общинска собственост, представляващи демонтирани от покривите на 

общински сгради цигли, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

/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 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 

демонтирани от покривите на общински сгради цигли, 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 на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 

демонтирани от покривите на общински сгради цигли, 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” 
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5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 

демонтирани от покривите на общински сгради цигли, 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. 3, ал. 3 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна 

общинска собственост, представляващи пакети от по 1 000 (хиляда) броя цигли. 

2. Утвърждава начална тръжна цена, както следва: 

2.1. ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – стар модел – 0,35 лв. за брой или 

350,00 лв. с вкл. ДДС за пакет; 

2.2. ЦИГЛИ тип „Марсилски“ – двуканални – нов модел – 0,30 лв. за брой или 

300,00 лв. с вкл. ДДС за пакет. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:  

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

отговарят едновременно на следните условия:  

3.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок; 

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

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

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

изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 – 4 от НРПУРОИ; 
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3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит;  

3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация; 

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

цена за пакет от 1000 бр., а имено: 

3.2.1. За цигли тип „Марсилски“ – двуканални стар модел в размер на 64,00 

лв.; 

3.2.2 За цигли тип „Марсилски“ – двуканални нов модел в размер на 56,00 лв. 

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

4.1. Заявление за участие в търга; 

4.2. Предложение за цена; 

4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

4.4. Декларация за оглед на обекта на търга; 

4.5. 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. 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. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и да проведе търга. 

 

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 учредяване 

безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОДМВР - 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на МВР – ЕЛЕНА. 

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

учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на 

ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на МВР – ЕЛЕНА. 

/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 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи 

(технически средства) в полза на ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на 

МВР - 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 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 учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи 

(технически средства) в полза на ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на 

МВР – ЕЛЕНА: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) 

в полза на ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РУ МВР - ЕЛЕНА. 

 

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

местната администрация, във връзка чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 

35, ал. 1, т. 4 и чл. 55, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

 

 

 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 28.04.2022 г. 

 

 26 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване спрямо ОДМВР – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 (два) броя компютърни конфигурации (Intel i3-10100/RAM 

DDR4 2x8GB / HDD 1 Tb + 256 SSD / DVD-RW, в това число монитор 24” / мишка 

и клавиатура) за нуждите на РУ МВР – ЕЛЕНА. 

2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор въз основа на 

настоящото решение за срок от 10 (десет) години. 

 

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 допълване 

на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни 

разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане 

бюджета на община Елена за 2022 г. 

Залата напуска общинският съветник Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на 

транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно 

приемане бюджета на община Елена за 2022 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право 

на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена 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 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 допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на 

длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 

2022 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
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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  № 63 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Допълване на т.2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на 

изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Постановление № 31 / 17.03.2022 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1 Допълва т. 2 от Приложение 5 към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена относно Приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 

г.,Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г., 

както следва: 

№ 

 

Длъжност Направление и заведение размер  % в 

рамките на 

утвърдените 

средства 

2. Управител, социални 

работници, трудотерапевти, 

медицинска сестра, санитари 

в Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена 

изостаналост с. Илаков рът 

с. Палици - с. Илаков рът - с. Палици 100 

 

2. Възлага на кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1, 

имащи право на транспортни разходи. 
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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 поправка на 

явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена. 

В залата влиза общинският съветник Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет 

Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.04.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на 

Общински съвет 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 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 поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 

07.04.2022 г. на Общински съвет Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на 

Общински съвет Елена 
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На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година, ПМС № 31/ 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. и Раздел VI от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. по 

Протокол № 4 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена, като текстът от същото 

придобива следната редакция: 

 

2. В останалата си част Решение № 51 / 07.04.2022 г. по Протокол № 4 / 07.04.2022 г. 

на Общински съвет Елена остава непроменено. 

 

 

 

1. Приема бюджета на община Елена за 2022 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 19 668 589 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

……………………………………………………………………………… 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 9 251 808 лв. в т.ч.: 

……………………………………………………………. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 625 050 лв. 

………………………………………………………. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 1 795 178 лв.; 

………………………………………………………………………………….. 

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 5 133 507 лв., 

съгласно Приложение № 3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2022 г. в размер на 2 073 192 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни 

дейности 318 722 лв.; за същата цел в местни дейности 1 754 470 лв.; 

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени приходи в 

размер на 43 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните бюджети – 

23 000 лв.; 

…………………………………………………………………………………….. 
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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 одобряване 

на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова приемо - предавателна станция в имот с 

идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище                 

с. Блъсковци. 

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

одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова приемо - предавателна 

станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Блъсковци. 

/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 27.04.2022 г. от 

16.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова приемо - 

предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Блъсковци., 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 одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - кабелна Ел захранване на базова приемо - 

предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Блъсковци: 

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. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 65 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите 

на техническата инфраструктура – кабелно Ел захранване на базова приемо  – 

предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци  

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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на кабелното ел. захранване на 

приемо-предавателната станция № VT 5392_C/Durlevci, находяща се в имот с 

идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизираната територия на 

землище с. Блъсковци. Трасето е с начална точка измервателно устройство 

монтирано на съществуващ стоманобетонов стълб в имот с идентификатор 

24654.209.13 по КККР за урбанизираната територия с. Дърлевци, преминава 

през имота, продължава в имот с идентификатор 04460.48.404, с НТП „Нива“ 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци, през имот 

идентификатор 04460.48.101, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен 

път“ (общинска собственост) по КККР до технологичното помещение на БС 

имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР. Общата дължина на трасето е 168 

лин. м. и обща площ на сервитута 569 кв. м., от които 53 лин. м. и площ на 

сервитута 110 кв. м. в урбанизирана територия и 115 лин. м. и площ на 

сервитута 460 кв. м. извън урбанизирана територия. В имота общинска 

собственост трасето е с дължина 106 лин. м. и площ на сервитута 212 кв. м. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 

ограничено вещно право - право на прокарване на линеен обект за имотите 

общинска собственост от трасето по т. 1 след заплащане на изготвените и 

приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 
 

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

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

гр. В. Търново. 

 

 

ПО 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 oдобряване 

на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот с идентификатор 55261.41.81 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

oдобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот с идентификатор 

55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици. 

/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 27.04.2022 г. от 

16.00 часа предложението за oдобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот 

с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище            

с. Палици, 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 oдобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот 

с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище             

с. Палици: 

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  № 66 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите 

на техническата инфраструктура – трасе на ВМНН 1 кV за захранване на имот 

с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Палици 
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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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на въздушна мрежа ниско напрежение 

(ВМНН) 1 кV за захранване на имот с идентификатор 55261.41.81 по КККР на 

неурбанизираната територия на землище с. Палици. Трасето е с начална точка 

ВТП „Брязово“ в идентификатор 55261.41.74, с НТП „Пасище“ по КККР и 

преминава през следните имоти – имот с идентификатор 55261.41.151, с НТП 

„Полски път“ (собственост на община Елена), имот с идентификатор 

55261.41.14, с НТП „Нива“ (частна собственост), имот с идентификатор 

55261.41.203, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ 

(собственост на община Елена) и имот с идентификатор 55261.41.202, с НТП 

„За селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост на община 

Елена). Общата дължина на трасето е 404 лин. м. и площ на сервитута 1 010 

кв. м., от които 373 лин. м. и площ на сервитута 935 кв. м. в имоти общинска 

собственост. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 

ограничено вещно право - право на прокарване на линеен обект за имотите 

общинска собственост от трасето по т. 1 след заплащане на изготвените и 

приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 
 

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

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

гр. В. Търново. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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 одобряване 

на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от нов БКТП в имот с идентификатор 

27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр Елена до СРС в имот с 

идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена. 

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

одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от нов БКТП в имот с 

идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр Елена 

до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена. 

/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 27.04.2022 г. от 

16.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 
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за елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от нов 

БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. 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 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 kV от нов 

БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел 20 kV 

от нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена до СРС в имот с 

идентификатор 27190.131.51 по КККР  

 

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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел 20 кV от нов 

БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР до съществуващ 

стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 кV в имот с идентификатор 27190.131.51 

(собственост на възложителя) по КККР на неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена, в близост до СБС 45 от гръбнака на ЕП 20 кV „Средни 

колиби“. Общата дължина на трасето е 18.90 лин. м., като 5.30 лин. м. с площ 

на сервитута 21.20 кв. м. са в имот с идентификатор 27190.131.104, с НТП „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на община Елена), а 

останалите 13.60 лин. м. с площ на сервитута 54.40 лин. м. са в имот с 

идентификатор 27190.131.51 по КККР (от които нов сервитут 12.00 кв. м., и 

42.40 кв. м. попадащи в съществуващия сервитут на трасе 20 kV).  

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 

ограничено вещно право - право на прокарване на линеен обект за имотите 

общинска собственост от трасето по т. 1 след заплащане на изготвените и 

приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.  
 

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

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

гр. В. Търново. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на Подробен устройствен план - Парцеларен план елементите на техническата 

инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на клон „В“ на ВМНН за захранване 

на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Марян. 

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

одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план елементите на техническата 

инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на клон „В“ на ВМНН за захранване 

на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Марян. 

/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 27.04.2022 г. от 

16.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на клон 

„В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Марян., като след проведените разисквания и 

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

няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - разширение на клон 

„В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Марян: 

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  № 68 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите 

на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – разширение на 

клон „В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марян  

 

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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – парцеларен план за трасе на линеен обект 

- разширение на клон „В“ на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) 

към ТП „Долни Марян“ за захранване н жилищна сграда в имот с 

идентификатор 47425.30.8 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Марян. Началната точка на трасето е съществуващ 

стоманобетонов стълб (СБС) в имот с идентификатор 47425.30.12, с НТП 

„Изоставено орна земя“  (частна собственост) и продължава чрез 
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изправяне на седем нови СБС в имоти с идентификатори № 47425.29.932, с 

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

община Елена) и № 47425.30.935, с НТП „За селскостопански, горски и 

ведомствен път“ (собственост на община Елена) до границата на имот с 

идентификатор 47425.30.8, с НТП „За друг вид застрояване“ (частна 

собственост). Общата дължина на трасето е 172 лин. м. и площ на 

сервитута 487 кв. м.  

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 

ограничено вещно право - право на прокарване на линеен обект за имотите 

общинска собственост от трасето по т. 1 след заплащане на изготвените и 

приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 
 

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

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

гр. В. Търново. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 ново 

обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на 

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

обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

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

ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на 

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

обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

/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 27.04.2022 г. от 

17.20 часа предложението за ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 

07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата 

Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година, 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 на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Не зная по този начин процедурата приета от нас ще 

стигне ли до някакъв резултат? Ние ще препотвърдим взетото 47-мо решение. На мен 

такава процедура не ми е била известна. В заповедта на Областния управител пише: 

Отменя. Това е административен акт на Областния управител. Ние сега ще го потвърдим. 

Добре. Но ако го върне отново? 
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инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не може. Връщането е еднократно. Отмяна на 

решение на Общинският съвет може да направи единствено съда. Областния управител 

има право да го върне за ново обсъждане, както и кмета на общината. А съда или 

Общинският съвет може да си го отмени, ако прецени че е неправилно или да го потвърди, 

след което вече компетентен е Административния съд 

Сашо Топалов – общински съветник: И влизаме в процедура във времето. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Абсолютно. Тук се засягат около 30 хил. плътни 

куб. м., които ще бъдат добива на дърва за следващия отоплителен сезон. 2022 г. ще се 

възложат, 2023 г. ще се добиват. 

Сашо Топалов – общински съветник: Смущаващи са нещата. Има становище на 

Регионалната дирекция. Лесоустройствения план е 10 годишен и аз не мога да разбера как 

се е получило такова разминаване и такова тълкуване 2012, 2013 г. Защо вземам 

отношение и защо правя този коментар? Аз ще подкрепя направеното предложение, това 

безусловно, но от това да не произтекат за в бъдеще последствия за Общината? Това е 

прецедент. Сега отиваме на съдебни процедури. Тя става една работа. Аз си споделям. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Само да поясня. Има решение на Изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по горите от месец февруари, с които се отменят 6 бр. 

актове на Директора на РДГ Велико Търново. Точно поради същия мотив, че 

позволителни за сеч са издадени извън периода на действие на десет годишния 

горскостопански план. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите 

отменя заповедите на директора на РДГ и предстои съдът да се произнесе по тях. Самата 

Заповед за общинските горски територии е издадена 2013 г. на 21 декември. Плановете за 

държавните и общинските горски територии се работеше от една и съща фирма, това е 

практика. Въпреки че в самия план е записано, че ще действа от 2012 г. до 2021 г. за 

държавните гори е утвърден, но за общинските е утвърден по-късно. В заповедта не е 

записано от кога влиза в сила и от кога действа плана, тоест действа от датата, от която е 

издадена заповедта, както е в случая. 

Даниел Василев – общински съветник: Те го гледат, като цяло за територията на ДГС-то. 

Не го гледат дали е общинско или е държавно. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Точно така. 

Сашо Топалов – общински съветник: Има ли комуникация с областна администрация по 

темата? 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не. Във други случаи преди сме имали 

предварителни разговори за уточнение в случая го получихме по електронна поща в края 

на работния ден на 20 април. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. 

относно приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, 

Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 69 / 28.04.2022 г. 

 

Относно: Ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно 

приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата 

Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година 

 

На основание 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
Потвърждава свое Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план 

за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата 

на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 5-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 

 


