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П Р О Т О К О Л  

 

№ 8  

 

Днес 9 юни 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 11 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха: Йордан Иванов Йорданов и Зехра Халилова Салиева подала заявление с вх.   

№ РД.01.06-37 / 07.06.2022 г. 

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

Елена, г-н Йордан Димитров – зам.-кмет по ИД на община Елена. 

Присъстваха г-н Петко Василев – управител на “Буковец“ ЕООД, г-жа Мария 

Симеонова – управител на „Еленски балкан“ ООД и представител на „Хоспис-Елена“ 

ООД. 

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 приемане на годишните финансови отчети за 2021 година 

на търговските дружества с общинско участие 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно прекратяване дейността на еднолично дружество с 

общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна 

ликвидация на същото 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в 

кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка. 

Вн.: Кмета на общината 
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5. Предложение относно продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-

138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и одобряване на пазарна оценка. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно намаляване на начална тръжна цена и обявяване на 

повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и 

утвърждаване на тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предлагам т.1 предложението за извършване на 

вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена да стане последна точка, тъй като      

инж. Христо Симеонов, който детайлно може да Ви отговори на възникнали въпроси 

отсъства, очаквам го всеки момент да се върне. 

Други изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

постъпилото предложение т. 1 да стане т. 6 и да се промени последващата номерация: 

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

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 година 

на търговските дружества с общинско участие. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно прекратяване дейността на еднолично дружество с 

общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна 

ликвидация на същото. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в 

кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-

138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и одобряване на пазарна оценка. 

Вн.: Кмета на общината 
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5. Предложение относно намаляване на начална тръжна цена и обявяване на 

повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и 

утвърждаване на тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга. 

Вн.: Кмета на общината 

6. 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 

 

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 приемане на 

годишните финансови отчети за 2021 година на търговските дружества с общинско 

участие. 

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

приемане на годишните финансови отчети за 2021 година на търговските дружества с 

общинско участие. 

В залата влиза инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината. 

/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 08.06.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2021 година на 

търговските дружества с общинско участие. 

След проведените разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, 

предложи гласуването да стане по отделно за всяко дружество: 

„за –5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД: 

„за –3 гласа, „против”- 2, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН“ ООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване 

предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на „ХОСПИС-

ЕЛЕНА“ ООД: 

„за – 5 гласа, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуването да стане по отделно за всяко дружество: 

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

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД гр. ЕЛЕНА 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба за  упражняване правата на собственик на Община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния финансов отчет за 2021 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на 

управителя на дружеството: 

1.1. Да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в    чл. 

38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството; 

1.2. Със сумата на текущата печалба на стойност 65 502.45 лв. да се покрие 

натрупаната загуба от минали години. 

 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. 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  № 78 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба за  упражняване правата на собственик на Община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА  

Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД и възлага на управителя на дружеството: 

1.1. Да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в     

чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството; 

1.2. Със стойността на неразпределената печалба от минали години да се 

покрие частично натрупаните загуби от предходните периоди; 

1.3. С размера на текущата печалба да се покрие натрупаната загуба от 

минали години. 

 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. 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  № 79 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба за  упражняване правата на собственик на Община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на Представителя на Община Елена в Общото събрание на 

съдружниците на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2021 г.; 

1.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува ГФО в Търговския 

регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за 

счетоводството; 
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1.3. Да гласува за отчисление от печалбата за 2021 г. на  фонд резервен в 

размер на 10% или 629 лв., както и дивидент в размер на 20% или в 

абсолютна стойност 1 132.20  лв.; 

1.4. Петдесет и два процента от сумата на дивидента да бъдат преведени по 

сметка  на община Елена, а останалата сума да се разпредели между 

останалите съдружници пропорционално на техните дялове в дружеството. 

 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД гр. 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  № 80 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ХОСПИС-

ЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА 

 

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

местната администрация; чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 

1, т. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба за  упражняване правата на собственик на Община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Възлага на Представителя на Община Елена в Общото събрание на съдружниците на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на 

дружеството за 2021 г. и за възлагане на управителя да публикува ГФО в Търговския 

регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. 

 

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 

прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД 

и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото. 

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

прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД 

и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото. 

/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 08.06.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото като 

след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.06.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото, като 

след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 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 прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско 

участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на 

същото: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. /на основание  

чл. 27, ал. 4, от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото 

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. НЕ ПРИЕМА прекратяване на еднолично търговско дружество с общинско 

участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД, с ЕИК 814191317, със седалище и адрес на управление: 

град Елена, общ. Елена, обл. В. Търново, ул. ,,Трети март“ № 5, с управител Петко 

Василев Иванов. 

2. НЕ ПРИЕМА откриване производство по доброволна ликвидация на „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД, с ЕИК 814191317, със седалище и адрес на управление: град Елена, общ. 

Елена, обл. В. Търново, ул. ,,Трети март“ № 5, с управител Петко Василев Иванов. 

 

На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация г-н Сашо Топалов поиска думата за обяснение на своя отрицателен вот. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за обяснение на отрицателен вот 

на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Няма да скрия емоционалното си отношение. Както 

казах и вчера на заседанието на комисията, морала не ми позволява да гласувам за това 

предложение. Вчера гласувах „против“ и днес ще гласувам „против“. Съжалявам 20 

години съм работил с това дружество. Запознати сте с историята. Съжалявам че тези 10 

години неща не се случиха, а се случват сега. И не си представям, че ще бъде добър 

резултата. Съжалявам, че днес в международния ден на приятелството казвам това и Ви 

поздравявам всички, които споделят истинското приятелство. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Ще изкажа мнение по настоящото гласуване. За 

всички Ви е известно и то не от момента на внасяне на това предложението, което току що 

бе отхвърлено, какво предприемехме по отношение на Буковец ЕООД. Нееднократно през 

всичките тези години, г-н Топалов спомена 10 сме говорили за запада на това дружество. 

Ако започнем да коментираме причините за това във времето ще се върнем не 10, а доста 

повече години назад, плюс обективните причини. Имаше съгласие в Постоянните комисии 

по „Бюджет и финанси“ и „Общинска собственост“ да тръгнем на процедура по 

доброволна ликвидация. Обсъждахме варианти и в момента, в който смятахме, че има 

съгласие предоставени са средствата, погасени са вземанията на кредиторите се оказва, че 

дружеството няма да го ликвидираме. Какво ще прави това дружество от тук нататък? От 

къде ще се вземат средства за възнаграждения на управителя? Средствата, които бяха 

преведени са разчетени и до края на годината дружеството да се ликвидира. От този 

момент нататък аз декларирам, че отказвам да нося отговорност за финансовото състояние 

на дружеството, косвено, защото пряката знаете я носи управителя. С това решение 

гласувахте по-нататъшното влошаване състоянието на дружеството и ако се загуби 

имущество от тук нататък, вината ще бъде изцяло на тези които гласувахте „против“. 

Благодаря Ви.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: За пореден път г-н Кмете, казвате тези думи: 

Отказвам да нося отговорност. Вие носите отговорност. Ако искахте, имате си мнозинство 

щяхте да си осигурите. Имате си го. Вие много добре знаете нашата позиция. И не 

прехвърляйте топката за нещо, за което единствено Вие носите отговорността. Много пъти 

сме говорили по-тази тема и Вие добре знаете нашата позиция. С това популистко 

изказване не приемаме прехвърлената отговорност. На следващо заседание Ви обещаваме 

да Ви подкрепим. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Нарушавам Правилника, но ако ми разрешите 

и аз да взема думата. Принципал на дружеството е Общинският съвет. Отговорността за 

общинските дружества носи Общинският съвет. Да не хвърляме вината, че само г-н кмета 

отговаря. Всички ние отговаряме. Това, което правите в момента е гласуване на инат 

според мен. Ние другия път ще Ви подкрепим. Ами аз предлагам да го прегласуваме 

тогава и го подкрепете. Защо трябва да чакаме още един месец за следващо заседание и да 

чакаме да тече 6 месечния срок за ликвидация. Ако имате желание, предлагам да го 

прегласуваме и ако искате подкрепете го.  

Сашо Топалов – общински съветник: Вие не искате да ме разберете. Говорим за 

отговорността. Защо ни се прехвърля? Кой се инати? Ние имаме позиция, и не веднъж сме 

я споделяли. И сега ние сме виновни за всичко. Имате си мнозинство, защо не си го 

осигурихте и щяхме да забравим този разговор.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги.         

Г-н Гуцов, специално към Вас. Какво значи Общинският съвет. Общинският съвет работи 

с решения. Да Ви предложа проект за решение, че възлагаме на кмета на общината да 

разработи програма за оздравяване на дружеството. Работата на Общинският съвет се 

изразява в това да взема решения, а не да се меси в ръководството на общинските 

дружества, защото е принципал. Г-н кмете нали ме разбирате за какво говоря, Общинският 

съвет в момента е в правото си да гласува. Правили сме хиляди начини, сега дали сме 

успели или не това е друга тема. Нека не отиваме в годините кой и как е ръководил и защо 

се е стигнало до това положение. Не бива с лека ръка да кажем оправяйте се, няма кой да 

се оправя за съжаление изпълнителната власт е кмета на общината и общинската 

администрация, която е под негово ръководство. Отговорни хора сме и не бива да си 

говорим общи позиции. Нашата позиция знаете, както каза г-н Топалов е да си 

съхраняваме дружествата. Ние ще останем без дружества. Благодаря Ви. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Само да уточня. Това, което казах, е че от този 

момент нататък не нося отговорност, не че по принцип отказвам да нося отговорност, 

защото това предложение отразява нещо, което беше взето като решение от Постоянните 

комисии. Може да се погледнат протоколите от заседанията на Комисиите по“ Бюджет и 

финанси“ и „Общинска собственост“. Там е записано. И мисля, че като се каже нещо … 

ние сме го изпълнили. Г-н Кънчев Наредбата ясно казва какви са правомощията на кмета 

на общината и правомощията на Общинският съвет по отношение на търговските 

дружества. Предполагам ако си я отворите и припомните ще видите за какво става на 

въпрос. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев прекрати дебатите и 

подложи на гласуване постъпилото предложение за повторно гласуване на предложението 

за прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото. 

След гласуване с четири гласа „ЗА“, предложението за прегласуване на 

предложението не бе прието. 

 

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 продажба на 

недвижим имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж 

върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.06.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. 

Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на 

пазарна оценка, 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 продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по 

плана на с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на 

с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване 

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

администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40 и чл. 

41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласието си за продажба на правото на собственост върху следния 

недвижим имот, частна общинска собственост: 

УПИ VIII (осем римско)  в квартал 24 (двадесет и четири) с площ от 1 000 кв.м 

(хиляда квадратни метра) по регулационния план на с. Костел, при граници: от 

две страни улица, УПИ VI и УПИ VII, актуван като частна общинска собственост 

с АОС № 1528 / 13.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, 

акт № 103, том ІI  на 15.04.2022 г., на собствениците на законно построени в имота 

сгради, а именно на: 

- Милка Дешева Панова, с постоянен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Свети 

Княз Борис Първи“ № 17, вх. А, ет. 4; 

- Корнелия Младенова Костадинова, с постоянен адрес гр. Горна Оряховица, ул. 

„Д-р Петър Берон“ № 8, ет. 1, ап. 1 и 

- Пламена Младенова Романова, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. 

„Никола Габровски“ № 39, вх. А, ет. 4. 

2. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител 

„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 4 506.00 лв. (ЧЕТИРИ 

ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ШЕСТ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛ. ДДС. Всички необходими 

присъщи разходи по сделката: ДДС, данък ЗМДТ, стойност на експертна оценка, 

такса вписване и др. са за сметка на купувачите. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедура, както и да сключи договор за продажба. 

 

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 продажба на 

недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка. 

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

продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж 

върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по 

реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка. 

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

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.06.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на 

с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на 

пазарна оценка, 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 продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по 

плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ ХVI-138 в кв. 11 по 

плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка 

 

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

администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40 и чл. 

41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласието си за продажба на Павлинка Бончева Филипова-Колева и 

Валентин Симеонов Колев, двамата съпрузи с постоянен адрес: гр. Горна 

Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 86 Б, област Велико Търново на следния 

имот, частна общинска собственост: 

      УПИ XVI-138 (шестнадесет римско тире сто тридесет и осем арабско) в 

квартал 11 (единадесет) с площ от 965 кв.м (деветстотин шестдесет и пет 

квадратни метра) по регулационния план на с. Буйновци, при граници на 

имота: улица, УПИ XVII-139, земеделска земя и УПИ XV-137. Имотът е 

актуван като частна общинска собственост с АОС № 1527 / 13.04.2022 г., 

вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 102, том ІI  на 

15.04.2022 г.  

2. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител 

„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 4 355 лв. (ЧЕТИРИ 

ХИЛЯДИ ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛ. ДДС. Всички 

необходими присъщи разходи по сделката: ДДС, данък ЗМДТ, стойност на 

експертна оценка, такса вписване и др. са за сметка на купувачите. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по 

процедура, както и да сключи договор за продажба. 

 

 

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 намаляване 

на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под 

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

Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни условия, тръжна документация и комисия 

за провеждане на търга. 

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

намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.06.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като след проведените 

разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа 

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

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на 

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

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 / 09.06.2022 г. 

Относно: Намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

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

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

собственост; чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2, чл. 60, ал. 12 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна 

общинска собственост, а именно: ниво 2 (две) с площ от 102,30 кв.м, от поземлен 

имот представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 

27190.501.208.1.1, разположен на етаж - 1 в сграда с идентификатор 

27190.501.208.1, с административен адрес гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 

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

27190.501.208.1.2; под обекта: няма; над обекта: 27190.501.208.1.3, 27190.501.208.1.4. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1509 / 30.09.2021 г., 
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вписан в Службата по вписванията при Районен съд Елена на 04.10.2021 г., акт № 

85,  том VI. 

2. Намалява с 25 % началната тръжна месечна наемна цена, определена съгласно 

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

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

на ОбС – Елена, именно: от 320.00 лв. (триста и двадесет лева) на 240.00 лв. 

(двеста и четиридесет лева) без вкл. ДДС. 

3. Определя срок за отдаване на имота под наем, а именно: до 10 (десет) години. 

4. Утвърждава тръжните условия както следва:  

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

отговарят едновременно на следните условия: 

4.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок; 

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

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

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

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

4.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит; 

4.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

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

цена. 

5. Утвърждава тръжна документация както следва: 

5.1. Заявление за участие в търга; 

5.2. Предложение за цена; 

5.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

5.4. Декларация за оглед на обекта на търга; 

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

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

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

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

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

6. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров – заместник-кмет ИД; 

и членове:  Драгомир Цанев – главен юрисконсулт; 

инж. Димитринка Иванова – директор дирекция УТОС;  

инж. Иванка Пеева – главен експерт ОСКП; 

Десислава Иванова – старши експерт ФБ; 

Йордан Йорданов – общински съветник; 

Даниел Василев – общински съветник; 
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Резервни членове:  Красимира Трънкова – главен експерт СО; 

Стефан Минчев – общински съветник. 

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

договор със спечелилия участник.                                                       

 

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 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/ 

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 08.06.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена, като от г-н 

Сашо Топалов постъпи предложение от тук нататък предложенията за компенсирани 

промени в Инвестиционната програма да бъдат номерирани и да се гласува поотделно за 

всеки обект. 

След проведени разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  подложи на 

гласуване постъпилото предложение всяка позиция да се гласува поотделно: 

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

След което подложи на гласуване предложението за извършване на вътрешни 

компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2022 г. на община Елена. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 

гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Държа на предложението си. Колеги мисля, че е 

много логично и вчера го споделих в комисията. Има компенсирани промени в 

Инвестиционната програма, текущо през годината се правят, има законово основание, има 

обективни и субективни причини да се правят промени. До сега така сме приемали 

компенсираните промени, колкото се предложат две, три пет, за всякакви обекти, 

включително инфраструктура. Предложих напълно коректно, което ще е в полза на 

общината и Общинския съвет. Веки един обект да бъде гласуван отделно, защото някои са 

несъразмерими. Не може печката да я сравняваш със стадиона на с. Константин. 

Гласуването е по преценка на всеки общински съветник. Има много логика и няма никаква 

тенденция. В една Инвестиционна програма има значими, големи, включително и 

инфраструктурни обекти, по които ние имаме отношение. Това е наше задължение по 

ЗМСМА. По този начин бихме могли да облекчим нашата бъдеща дейност. Държа на това 

предложение и предлагам г-н Председател да го подложите на гласуване. Не виждам 

мотиви да бъда упрекнат в пристрастност и тенденциозност. Ще съжалявам за тези 10 лв. 

за печката, защото аз ще гласувам „против“, защото знаете нашето отношение по 

отношение на компенсираните промени в Инвестиционната програма. Но защо другите да 
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не ги минем да заминават? Към всеки обект трябва да имаме специално и конкретно 

отношение. Това са ми мотивите. Благодаря Ви. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми г-н председател, уважаеми             

г-н кмете, уважаеми колеги. Почва да става тенденция да гласуваме нещата политически. 

Защо? Г-н Топалов няма нищо против 10 лв. Разглеждаме предложение за промени в 

Инвестиционната програма, тук е мястото ако не сте съгласни с нещо да го направите като 

промяна. Как предлагате да се вземе с отделно решение даден обект след като се вземат 

средства от няколко обекта. До сега не съм виждал такова решение. Добре съгласен сте за 

10 лв., като не сте съгласен за стадиона за Константин предложете да гласуваме да отпадне 

позицията Константин. Направете предложение, което да гласуваме за отпадане на обект, 

а не да измисляме сега нови практики. Не си представям Инвестиционна програма на 

порции. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Не можем да се разберем. Няма нищо политическо. 

Имам позиция за това. Виждате че и Закона за държавния бюджет се гласува член по член, 

параграф по параграф, алинея по алинея. Ние имаме право да имаме отношение към всеки 

един обект, г-н Гуцов. И правя конкретно предложение, и моля да се гласува. Не може да 

се взема от тези улици за проектирането на подземна инфраструктура. Аз съм против това 

да се взема. А за 10 лв. да се сложат за печката съм съгласен. Отговарям Ви конкретно.  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Конкретно е да се каже искам да се гласува 

това и това, а не да измисляте нов начин за съставяне на Инвестиционна програма. Как да 

гласуваме това предложение? Позиция по позиция. Извинявам се, че нарушавам 

Правилника, но почваме да си търсим приказка в залата. Ние другия път ще гласуваме, 

този път няма да подкрепим. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински 

съветници. Позволявам си да взема отношение по това, което г-н Топалов предложи. 

Смятам, че възприемането на един подобен принцип ще доведе не до по-голяма яснота, а 

до объркване, защото в момента имаме няколко позиции представете си гледали сме 

компенсирани промени, където се вземат средства от повече от един обект и се 

разпределят на няколко обекта. Те за това се казват компенсирани, защото се вземат от 

един обект и се слагат на друг. Няма такава практика. За мен предложението би създало 

пречка. Не говоря конкретно за Константин, за печка, за проектиране. Понеже стана 

въпрос за проектиране само да кажа, че намалението е заради това, че са получени оферти 

за по-ниска стойност. Ние, не че няма да извършим дейността напротив, ще я извършим на 

по-ниска цена от първоначално заложената. Знаете как се залагат средства, търси се 

оферта. Коментирали сте, че офертите, които се получават са на стойността на заложените 

средства, но ето че не е така. В тези стойности са включени проектиране, включително 

обследване на канализацията. Предлагат се компенсирани промени ако се приемат 

приемат, ако не се приемат не се приемат. Явно е че няма да се приемат. 

Сашо Топалов – общински съветник: Сега, може ли пак думата. Недейте да заблуждавате 

така. Давам пример с 2021 година обект Казаци колко пъти го кълцахте? По предложение 

на Ваш общински съветник, г-н Йорданов. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Напротив г-н Йорданов го защитаваше. Не 

изопачавайте нещата.  Бъдете коректен.  

Други изказвани не постъпиха. 

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

постъпилото предложение позициите в Инвестиционната програма да се гласуват позиция 

по позиция: 

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

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 ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. /на основание чл. 

27, ал. 4, от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 09.06.2022 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

 

На основание чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

НЕ ПРИЕМА измененията в 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.  

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 8-то заседание на Общински съвет Елена в 15:40 ч. 
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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 

 


