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П Р О Т О К О Л  

 

№ 9  

 

Днес 23 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: г-жа Анета Илиева Ламбурова и г-н 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 Силвия Мирянова – 

директор на дирекция ФБМП, инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция УТОС, 

г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината. 

Присъства г-н Петко Василев – управител на “Буковец“ ЕООД. 

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 отпускане на временен безлихвен заем на Народно 

читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена 

Вн.: Кмета на общината 

2. 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 

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 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 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 5 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отпускане на финансова помощ 

за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в 

Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в Република Хърватска. 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

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

финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и Божидар Пламенов 

Добрев в Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в Република 

Хърватска: 

“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: 

“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 отпускане на временен безлихвен заем на Народно 

читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена 

Вн.: Кмета на общината 

2. 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 

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 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 

5. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието 

на Берке Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  

свободен стил за момчета в Република Хърватска. 

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 отпускане 

на временен безлихвен заем на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена. 
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В залата влиза г-жа Анета Илиева Ламбурова, общински съветник. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ 

гр. 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 22.06.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Напредък 

Елена – 1863“ 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 отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище 

„Напредък – Елена – 1863“ 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  № 86 / 23.06.2022 г. 

 

Относно: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Народно 

читалище „Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена 

 

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

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

СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предостави на Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. 

Елена временен безлихвен заем от бюджета на Община Елена с цел осигуряване на 

оборотни средства, необходими за заплащане на допустими разходи за осъществяване 

на проект „Поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на 

културното наследство, чрез закупуване на осветителна и озвучителна техника, 

носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на предлаганите 

услуги от Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена, финансиран по 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., процедура чрез 

подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„ВОМР“, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.328-0003-C01 от 

12.11.2021 г., при следните условия: 

1.1. Размер на временен безлихвен заем:  25 090 лв. (двадесет и пет хиляди лева   

и деветдесет лева); 

 1.2. Вид валута: лева; 

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

ДФЗ на Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена, но не по-късно 

от една година след получаването им; 

 1.4. Начин на предоставяне: безкасово, по банковата сметка на Народно 

читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена след подписване на договор за 

временен безлихвен заем.   

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Елена, дейност 998 

„Резерв“, параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и нетложни разходи“ и следва да 

бъдат отчетени в параграф 72-01„Предоставени средства по възмездна финансова 

помощ“. 

3. Възлага на кмета на община Елена и го упълномощава да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на решението и да подпише договор за 

временен безлихвен заем със Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена, 

ЕИК 000124172, седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ 

№ 2. 

 

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 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/ 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 23.06.2022 г. 

 

 5 

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 22.06.2022 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 след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за 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 ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 / 23.06.2022 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

 

На основание чл. 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 
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включване на  нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.  

 

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 

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/ 

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 22.06.2022 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”- 1, „въздържали се”- няма. 

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 22.06.2022 г. от 

16.45 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”- 1, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за 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 ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 / 23.06.2022 г. 

 

Относно: Прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, чл. 154 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 266 от 

Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 16 от Наредба за упражняване правата на собственик на 

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

общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация 

прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява 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. Открива 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. 

3.  Определя срок за извършване на ликвидация - шест месеца, считано от датата на 

обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър.  

4. Определя за ликвидатор на дружеството Петко Василев Иванов, управител на 

дружеството към момента на вземане на настоящото решение.  

5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора за периода на ликвидация в 

размер, равен на минималната работна заплата за страната. 

6. Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК до НАП за 

предстоящото прекратяване с ликвидация, да предприеме действия по вписване на 

настоящото решение в Търговския регистър, да събере вземанията на дружеството и 

да удовлетвори кредиторите. 

7. Задължава ликвидатора, след изтичане на 6-месечния срок на ликвидацията да 

уведоми Общински съвет Елена, в качеството му на едноличен собственик на 

капитала, има ли дружеството неудовлетворени кредитори, с цел вземане на решение 

по чл. 268, ал. 2 и чл. 271 от ТЗ за получаване от Община Елена на ликвидационния ѝ 

дял в натура, чрез прехвърляне в нейна собственост на останалото ликвидационно 

имущество.  

 

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 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. 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 23.06.2022 г. 

 

 8 

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 22.06.2022 г. от 16.30 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 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 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 ”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  № 89 / 23.06.2022 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. 
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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, както следва: 

№ 

 

Длъжност Направление и заведение размер  % 

(в рамките на 

утвърдените 

средства) 

2. Управител, социални работници, 

трудотерапевти, медицинска сестра, санитари 

и работник-поддръжка в Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост с. Илаков рът 

гр. Елена - с. Илаков рът - 

гр. Елена 

 

100 

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

имащи право на транспортни разходи. 

 

 

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 отпускане 

на финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и Божидар 

Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в 

Република Хърватска. 

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

отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и 

Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в 

Република Хърватска. 

/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 22.06.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке 

Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен 

стил за момчета в Република Хърватска, 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. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке 

Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен 

стил за момчета в Република Хърватска: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 23.06.2022 г. 

 

Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин 

Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен 

стил за момчета в Република Хърватска 

 

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. 17, ал. 1, т. 10 от същия и постъпило искане от 

председателя на клуб по борба „Дан Колов“, и съобразно т. 1.2.3. от Решение №  

51/07.04.2022 г. за приемане бюджета на община Елена за 2022 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява разход в размер на 1 800 лв.  (по 900 лв на участник) от бюджета на 

община Елена за подпомагане на Божидар Пламенов Добрев, ЕГН 074215хххх, и 

Берке Алкин Ибрям, ЕГН 084703хххх за участие в Европейско първенство по борба в 

свободен стил за момчета в Република Хърватска за периода от 15 до 17 юли 2022 г.  

2. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по 

бюджета на община Елена за 2022 г.  

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

1 от настоящото решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 9-то заседание на Общински съвет Елена в 15:15 ч. 

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

на Община Елена за сведение. 

 

 

 
СТОЯН ЗЛАТЕВ                                                      
Председател на                                                  

Общински съвет Елена               
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст. експерт АТО на ОбС 


