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П Р О Т О К О Л  

 

№ 7  

 

Днес 19 май 2022 г. от 14.30 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 11 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха: Валентин Владимиров Гуцов и Симеон Стоянов Кънчев. 

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, 

инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция УТОС. 

Присъства арх. Търсанков. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред: 

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

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община 

Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно определяне на представител на Община Елена в комисия 

за изготвяне на Областна аптечна карта 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 3 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за определяне на представител на 

Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна карта, като т. 4 да бъде 

включено предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, и като т. 5 да бъде включено предложението за окончателно одобряване 

на Общ устройствен план на община Елена. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

като т. 3 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за определяне на 

представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна карта: 

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

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

като т. 4 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за изменение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

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

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

като т. 5 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за окончателно 

одобряване на Общ устройствен план на община Елена: 

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

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

проекта за дневен ред с гласуваните допълнителни точки: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община 

Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно определяне на представител на Община Елена в комисия 

за изготвяне на Областна аптечна карта. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне на представител на Община Елена в комисия 

за изготвяне на Областна здравна карта. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Вн.: Председател на ОбС 

5. Предложение относно окончателно одобряване на Общ устройствен план на 

община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена. 

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

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена. 

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

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.05.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена, като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община 

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена 

 

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

местната администрация, и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на  нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.  
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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 определяне 

на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна аптечна карта. 

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

определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна аптечна 

карта. 

/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 18.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия 

за изготвяне на Областна аптечна карта, като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.05.2022 г. от 

16.30 часа предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия за 

изготвяне на Областна аптечна карта, като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия за 

изготвяне на Областна аптечна карта: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 73 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Определяне на представител на Община Елена в комисията за изготвяне 

на Областна аптечна карта 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, както и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и  местната администрация и във връзка  чл. 227б, ал. 3 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за представител на община Елена в комисията за изработване на 

Областна аптечна карта на област Велико Търново г-жа Ваня Петрова Иванова от 

гр. Елена, ЕГН **********, ул. „Стоян Михайловски“ № 56 

2. Задължава кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да 

издаде заповед, с която да възложи на г-жа Ваня Петрова Иванова конкретни 

правомощия по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, както и да договори евентуално възнаграждение, командировъчни и други 

необходимо-присъщи разходи, свързани с участието й в комисията. 

 

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 определяне 

на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна карта. 

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

определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна 

карта. 

/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 18.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия 

за изготвяне на Областна здравна карта, като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.05.2022 г. от 

16.30 часа предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия за 

изготвяне на Областна здравна карта, като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за определяне на представител на Община Елена в комисия за 

изготвяне на Областна здравна карта: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Определяне на представител на община Елена в комисията за изработване 

на Областна здравна карта 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за представител на община Елена в комисията за изработване на 

Областна здравна карта на област Велико Търново д-р Петко Николов Титев от гр. 

Елена, ЕГН **********, ул. „Петко Ю. Тодоров“ № 2 

2. Задължава кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да 

издаде заповед, с която да възложи на д-р Петко Николов Титев конкретни 

правомощия по смисъла на Закона за лечебните заведения, както и да договори 

евентуално възнаграждение, командировъчни и други необходимо-присъщи разходи, 

свързани с участието му в комисията. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

/материала е приложен/ 
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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 18.04.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.05.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 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 подложи на гласуване 

предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както 

следва: 
 

 Чл. 18, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 60 на сто от 

средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния 

месец. Общият размер на възнаграждението за един месец не може да бъде повече 

от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за 

съответния месец. 
 

Чл. 18, ал. 3 се отменя. 
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Чл. 18, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание: 

(4) При отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник се 

санкционира с 30 % от възнаграждението за съответния месец, а при отсъствие от 

заседание на постоянна комисия с 20 % от възнаграждението за съответния месец. 

Общия размер на санкцията не може да надвишава 70 % от възнаграждението за 

съответния месец. 

В Преходни и заключителни разпоредби, § 4 се допълва и придобива следното 

съдържание: 

 § 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 12.12.2019 г. на Общински съвет 

Елена, изменен и допълнен с Решение № 157 / 29.12.2020 г., с Решение  № 75 / 

19.05.2022 г.  на Общински съвет Елена. 

 

 

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 окончателно 

одобряване на Общ устройствен план на община Елена. 

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

окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Мартин Трухчев – член на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 18.05.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена, 

като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, колеги. Радвам се, че този дълъг път от 2013 година приключи и ще 

приемем Общия устройствен план. Имам няколко въпроса. И към двамата архитекти, 

моите уважения. Две години чакам арх. Попов да ми отговори за „хвърлената“ къща на 

поляната по пътя за Неювци. Моля Ви, да ми отговорите кой даде разрешение за строеж на 

голата нива. Нито граничи с полигон. Кой даде разрешение? От две години чакам отговор. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

Сашо Топалов – общински съветник: Официално тази сага трябва да приключи. Ще 

гласуваме, но г-н Кмете Вие казахте дайте да гласуваме Общия устройствен план, но и в 

същото време казвате, че предстои актуализация. Днес ще гласуваме, а от утре започваме 

актуализация. Нека не го приемаме с уговорката, че с настъпилите промени веднага ще го 

актуализираме. Не звучи нормално. Аз ще гласувам „ЗА“ независимо от това. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Първо да отговоря на г-н Йорданов. Въпросния 

строеж не е предмет на Общия устройствен план. Това е застрояване в земеделска земя и 

попада в нормите на Закона за опазване на земеделските земи. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Нали правим Подробен устройствен план? 
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инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да. Само че ние приемаме Общ устройствен 

план. Но все пак ако арх. Попов и арх. Търсанков желаят да вземат отношение, имат 

възможност след това. По отношение на това, което г-н Топалов каза съвсем 

доброжелателно давам пояснения. Действително много дълъг път беше извървян и не 

искам да коментирам несъвършенствата в законодателната уредба, но какво се случи на 

практика. Имахме екологична оценка на предварителния проект на Общия устройствен 

план в последствие експлоатационните дружества си дадоха препоръките, постъпиха 

писмени предложения, които бяха отразени в проекта, след което се оказа че тези 

предложения трябва да минат едва ли не през втора екологична оценка, което отне още 

време, пак да отидат на обсъждане и така един процес, който ни забави във времето. За 

това казвам, че приемаме Общ устройствен план, който поради тия причини не отразява 

актуалното състояние на нещата. Това е Общ устройствен план, който отразява нещата 

примерно пет години назад. И за това ще инициираме изменение на Общия устройствен 

план, което ще отнеме още една година. Процеса е дълъг. Минава през съгласувания. И 

затова нека стане ясно, приема се, влиза в сила и предстои неговото изменение - 

отразяване на настъпили изменения. Пояснявам най-добронамерено и Ви призовавам да 

подкрепите предложението. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще гласувам за този план, но нека не звучи, че е 

от 2016 година. Естествено, че съгласно ЗУТ всеки план подлежи на актуализация. 

Приемаме го и след това могат да настъпят промени и да се актуализира, а не да се говори, 

че сега от 2016 г. ще приемаме Общия устройствен план. Аз ще гласувам настоящия план, 

а не от 2016 г. за това говорим.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, Вие добре се опитахте 

да защитите арх. Попов, само че той в момента трябва да ми отговори на този въпрос от 

две години. Преди да гласувам това предложение. Ето тук пред всички общински 

съветници да отговори. Как е дал разрешение и най-накрая Вие се подписвате като кмет.  

арх. Красимир Попов – гл. архитект на общината: Кмета не е подписвал. След като се 

изпълнят всички изисквания. Ще Ви отговоря писмено. Строежа се намира в земеделска 

земя. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Не ти е удобно да отговориш тук пред тази 

трибуна. Защото това не е единствения случай.  

арх. Красимир Попов – гл. архитект на общината: Това се хвърлени приказки. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Какво значи хвърлени. Искаш да ти я снимам и да 

ти я покажа ли? Всички я знаят. С кого граничи с гр. Елена, с Лапавишковци? 

арх. Красимир Попов – гл. архитект на общината: Защо трябва да граничи? Тя се намира в 

земеделска земя. 

Йордан Йорданов – общински съветник: Защото това е което приемаме днес. Вие може да 

разрешите и на връх Чумерна да се построи една къща. Това което приемаме – какво е? В 

близост до полигоните, нека се разширяват, така го разбирам аз. Но тя не е в близост до 

никъде. Значи всеки може да си купи 2 дка земеделска земя и да си строи къща. 

Стоян Златев – председател на ОбС: Добре г-н Йорданов ще получите писмен отговор. 

Арх. Търсанков иска думата. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на : 

арх. Търсанков – Решението е взето в Експертния съвет в РИОСВ със съответната 

екологична оценка и както каза г-н Млъзев след това възникнаха допълнителни 

потребности от редица институции, и се наложи да се допълва този план, който бе приет 

тогава. Разбира се някои от тях бяха съгласувани някои не можаха да се съгласуват с 

РИОСВ. Една значителна част влязоха в плана, който днес е предложен за гласуване. Що 

се отнася до земеделските земи г-н Йорданов те са ясно разделени на земи, на които не 
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може да се променя предназначението и на земи, които може да се променя. Съгласно 

Закона за опазване на земеделските земи има възможност и за някакво строителство без 

промяна на предназначението по Наредба 19. Така че ние не можем да забраним всякакво 

строителство с Общия устройствен план. Забранено е строителство в земи извън 

предвижданията на Наредба 19. Това е положението. Що се отнася до промените, ако 

отворите сайтовете на други общини, който са си приели плановете ще констатирате, че на 

всяка сесия правят промени.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Общ устройствен план (ОУП) на община Елена, ведно с приложенията 

към него: графични и текстови материали, правила и нормативи за прилагането му, 

неразделни части от Общия устройствен план. 

2. Решението на Общински съвет Елена за одобряване на Общия устройствен план да 

се обяви в Държавен вестник. Одобреният ОУП, заедно с приложенията към него, да 

се публикува на интернет страницата на община Елена, както и в Единния публичен 

регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ, в 7-дневен срок от 

одобряването на плана. 

Решението за одобряване на ОУП на община Елена подлежи на обжалване в 30-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на чл. 215 от ЗУТ.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 7-то заседание на Общински съвет Елена в 15:30 ч. 

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

на Община Елена за сведение. 

 

 

 
СТОЯН ЗЛАТЕВ                                                         Изготвил:                                                

Председател на                                                             Станислава Кабакова                                        

Общински съвет Елена                                                 ст. експерт АТО на ОбС 

          


