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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 1  

 

Днес 25 август 2022 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

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

Отсъства: г-н Мартин Иванов Трухчев. 

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

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

зам.-кмет по ХД на община Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община 

Елена, арх. Красимир Попов – гл. архитект на общината, г-жа Силвия Мирянова – 

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

инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината, г-жа Марина Симеонова – старши 

експерт „Здравеопазване, спорт и МД“. 

Присъстваха г-жа Мария Никифорова – Директор на ОбУ „Отец Паисий“                 

с. Майско и г-жа Таня Димитрова – Директор на ОУ „Отец Паисий“ с. Константин. 

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

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

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред: 

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

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2021 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 г. 

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 приемане на Общинска програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби за 2022 г. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2022/ 2023 г. 

Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и науката 

за включване на детски градини от община Елена в Списък на защитените детски градини 

и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.  

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за изменение 

на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново 

предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа 

централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен 

идентификатор 68429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

фотоволтаична електрическа централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен 

идентификатор 68429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

фотоволтаична електрическа централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

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

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2021 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 г. 

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 приемане на Общинска програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби за 2022 г. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2022/ 2023 г. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и науката 

за включване на детски градини от община Елена в Списък на защитените детски градини 

и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.  

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за изменение 

на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново 

предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа 

централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“ 

Вн.: Кмета на общината 
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10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен 

идентификатор 68429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

фотоволтаична електрическа централа“ 

Вн.: Кмета на общината 

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен 

идентификатор 68429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

фотоволтаична електрическа централа“ 

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 

отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на 

инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г., отчет на сметките за средства 

от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. 

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

приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2021 г., отчет за 

изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г., отчет на 

сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2021 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2021 г., като след проведените разисквания и разяснения общинските 

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

няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2021 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
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5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

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 ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 / 25.08.2022 г. 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2021 г.,  

отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г., 

отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 г. 

 

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

администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 

публични финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г., както следва: 

1.1. По прихода – 13 129 419 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода (-) 4 911 

646 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-) 717 854 лв. 

разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  

1.2. По разхода – 13 129 419 лв. (разпределен по функции, дейности и видове разходи, 

съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 2-3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2021 г. по 

оперативни програми, както следва:  

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) лв. 

ОП РЧР  (-) 73 227 

ПРСР - ВОМР (-) 7 219 

ПРСР – Мярка 223  (-) 10 275 

ТГС – INTERREG – V-A Румъния-България (-) 122 947 

ОБЩО:   (-) 286 966 
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2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена през 2021 г., съгласно приложение № 3; 

3. Приема отчета на трансформираните  средства от целева субсидия за капиталови 

разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа, съгласно приложение № 3.1; 

4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 

г., съгласно Приложение № 4; 

5. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг приема годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а, съгласно Приложение 

№ 15 - Информация за Общинския дълг към ФО - 3 от 2022 г.; 

6. Приема информация за показателите по чл. 130а от Закона за публичните финанси 

за 2021 г., съгласно Приложение № 5; 

7. Приема Отчета на План-сметката за приходите и разходите през 2021 г. за дейност 

„Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

8. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на 

Община Елена за 2021 г. 

 

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/ 

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 24.08.2022 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. Има 

постъпило предложение за включване на нова позиция в Инвестиционната програма, а 

именно: „Основен ремонт на ул. “Д-р Й.Брадел“ с подземна инфраструктура на стойност 

3 000 лв., като съответно се намали стойността на обект основен ремонт на ул. “Ив. 

Момчилов“, с подземна инфраструктура“ и същата от 31 107 лв., да стане 28 107 лв. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха направеното 

предложение с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

След проведени разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК БФ,  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 4 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 
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Дадена бе думата за изказвания, Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

постъпило предложение от ПК БФ за включване на нова позиция в Инвестиционната 

програма в Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи, Функция 

06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда: нов „Основен ремонт на ул. “Д-р Й.Брадел“ с подземна инфраструктура на 

стойност 3 000 лв., като съответно се намали стойността на обект основен ремонт на        

ул. “Ив. Момчилов“, с подземна инфраструктура“ и същата от 31 107 лв., да стане 28 107 

лв.: 

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

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 отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 / 25.08.2022 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 приемане на 

Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. 

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

приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г., 

коригирано от общинска администрация след гласуваните промени от ПК „Хуманитарни 

дейности“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

16.45 часа предложението за приемане на Общинска програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби за 2022 г., като предлагат: I-во Последното изречение на т. 5 от 

Програмата да придобие следната редакция: Произнасянето по подадените заявления 

става писмено, в срок не по-дълъг от 1 месец след разглеждане от Комисията. 

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

няма. 

II-ро В Раздел II Обхват на мерките да се конкретизира, че става въпрос за училища 

на територията на община Елена. 

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

няма. 

От общинска администрация поеха ангажимент да нанесат корекциите в 

Програмата и да я предоставят на общинските съветници за заседанието на Общинския 

съвет.  

След проведените разисквания г-жа Анета Ламбурова – председател на ПК ХД,  

подложи на гласуване предложението за приемане на Общинска програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

коригираното предложение за приемане на Общинска програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби за 2022 г., коригирано от общинска администрация след гласуваните 

промени от ПК ХД: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 / 25.08.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби за 2022 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. 

(посл. изм. с ДВ бр. 30 от 31.03.2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. 

 

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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените 

училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените 

училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.  

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

16.45 часа предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 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 подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 / 25.08.2022 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.   
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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, във връзка с чл. 17, ал. 1, т .3 от същия; чл. 54, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Постановление 

на МС № 121 / 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022 / 

2023 г. в него да бъдат включени: 

- Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, обл. Велико 

Търново; 

- Основно училище „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена, обл. Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на защитените детски 

градини и училища за учебната 2022 / 2023 г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски 

градини от община Елена в Списък на защитените детски градини и защитените училища 

в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

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

предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски 

градини от община Елена в Списък на защитените детски градини и защитените училища 

в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

16.45 часа предложението за предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на детски градини от община Елена в Списък на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 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 подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на детски градини от община Елена в Списък на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 / 25.08.2022 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на детски градини от община Елена в Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.   

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т .3 от същия и чл. 1, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 

от Постановление на МС № 121 / 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране 

на Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 

2022/2023 г., в него да бъдат включени: 

- ДГ „Щастливо детство“ с. Константин, община Елена, област Велико 

Търново; 

- ДГ „Мир“ с. Каменари, община Елена, област Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на гореспоменатите детски градини в актуализирания 

Списък на защитените детски градини и защитените училища за учебната 

2022 / 2023 г. 

 

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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

16.45 часа предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания Списъка на средищните 

детски градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г., като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списъка на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 / 25.08.2022 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.   

 

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

местната администрация и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия; чл. 53, ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Постановление     № 128 

на МС от 29.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката, при актуализиране 

на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022 / 2023 

г., в него да бъдат включени: 

- Средно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Начално училище „Иларион Макариополски” - гр. Елена, община Елена, 

област Велико Търново; 

- Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново; 

- Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена, област Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на 

средищните детски градини и училища за учебната 2022 / 2023 г. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „Фотоволтаична 

електрическа централа“. 

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

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на 

имота - „Фотоволтаична електрическа централа“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

17.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“, като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

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

/След което направи обяснение на отрицателният си вот/ 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Моят глас е против и искам да обясня 

отрицателният си вот, и по петте точки. Заявявам, че това е мое мнение и не ангажирам 

никого с него. На общинският съветник е оторизирано право да реши дали да вземе или не 

такова решение за изграждане на Фотоволтаични електрически централи. По Закон тия 

собственици на имоти имат право да го изградят, но дефакто общинските съветници със 

своето гласуване „за“ или „против“ решават дали да бъдат изградени тези фотоволтаични 

централи. Имаме право да гласуваме „за“ или „против“, но Закона ни казва да гласуваме 

„за“. Аз за себе си не съм убеден дали това нещо има някаква вреда или негатив за 

населението, но съм убеден че няма никаква полза за населението или за Общината. 

Когато в един имот, който е в регулация бъде изградена фотоволтаична централа никой не 

ни пита искаме или не. Тук обаче става въпрос за смяна на предназначение. От опита до 

сега при гласуването и на други промени на предназначения аз съм изразявал своята 

позиция, че съм против, такива безразборни промени. В три от предложенията има 

посочена мощност на фотоволтаиците и къде ще бъдат присъединени. В другите не е 

посочена мощността и къде ще бъдат присъединени. В такъв случай ще трябва на следващ 

етап да дадем съгласие от къде ще премине трасето. Усещам една тенденция на засилен 

интерес за правене на фотоволтаици, защото вече има един почти изграден, няколко 

изградени малки и има още интерес за изграждане на няколко по-големи.  Не съм убеден 

във вредата, но съм убеден, че това не носи никакви ползи на Общината. Нито ще плащаме 

по-евтин ток, нито ще има разкрити работни места. От кампанията преди време за зелена 

енергия гражданите не усетихме по-ниски цени на електроенергията. Ако това беше 

инвестиция на бизнесмен или инвеститор в общината, който има нужда от електроенергия 

и изгради за собствени нужди фотоволтаична централа и има свободна енергия да продава 
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бих се съгласил. Но тук говорим за производство на електроенергия единствено и само за 

търговски цели. Не искам да ги деля имам и други съображения към инвеститорите. 

Против съм всички. В Закона е казано, че като откажем да дадем решение ние трябва да се 

мотивираме. Моите мотиви, са че ние сме общински съветници и защитаваме интересите 

на общината. И след като по закон може, Държавата да го разреши, за да не се окаже, че 13 

общински съветника са взели решение да се направят фотоволтаици в голяма част от 

общината. Лично на мен в екологично чист район, където развиваме туризъм такива 

„огледала“ да го кажа не ми изглеждат добре. Винаги във времето сме гледали да не 

спираме инвестиции в общината. Дадохме доста разрешения за промяна на 

предназначение, защото виждате ли те ще направят нещо, ама честно да Ви кажа започнах 

да се убеждавам, че те носят повече вреди. Пример с къщите за гости изчерпват ресурса от 

вода и плащат минимални данъци. И какви работни места са създали тези инвеститори, 

дошли от цяла България? Защото човекът с къщата за гости е с възможности прави си 

хидрофорна система и оставят без вода живущите в селото, които нямат средства да си 

изградят хидрофорни системи. Плащат данък, като за частна къща, споменавал съм го 

многократно когато обсъждаме такса смет, че трябва да плащат по-висок данък. Влязох 

малко по-общо, но всички са инвеститори, които ние във времето насърчавахме, като им 

давахме възможност да променят предназначение. Това са моите мотиви да гласувам 

„против“ и днес отново ще гласувам „против“. Благодаря Ви. 

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 даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 111 / 28.07.2022 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа”         

                             

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Буйновци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

фотоволтаична електрическа централа ”, с показатели на устройствена зона 

Смф3, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 

06896.228.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Буйновци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне 

на ново конкретно предназначение – „За фотоволтаична електрическа 

централа“, с показатели на устройствена зона Смф3, съгласно ОУП на 

община Елена: височина Н ˂ 8.50 метра; П застрояване – 50%; Кинт – 0.8; 

озеленяване – 30 %; начин на застрояване – свободно; 

2.2. Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел СрН от нов 

трафопост в имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР до точката за 

присъединяване – съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 кV на 

електропровод  20 кV „Буйновци“.  

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до сключване на предварителен договор между „ЕРП 

Север“ АД гр. Варна и „Сън Технолоджи 1“ ООД, със седалище и адрес на 

управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Г, 

ЕИК 206935194, представлявано от Невен Димитров Райков и Марина Добринова 

Радева - управители. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление 

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 

104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - 

членове на Управителния съвет, община Елена за имотите, стопанисвани от 
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община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План 

за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново предназначение от „За жилищно 

застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа централа“. 

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

даване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 

План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново предназначение от „За жилищно 

застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа централа“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

17.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново 

предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа 

централа“, 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 даване разрешение за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново 

предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа 

централа“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 
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7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 / 28.07.2022 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на 

ново предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична 

електрическа централа“                                    

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, попадащ в 

пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново предназначение 

от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа централа”, с 

показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.  

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, попадащ в пояс 

ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново 

предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична 

електрическа централа“, с показатели на устройствена зона Жм, 

съгласно ОУП на община Елена: височина Н ≤ 10 метра; П застрояване 

60%; Кинт – 1.2; озеленяване – 40 %; начин на застрояване – свободно; 

2.2. Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел СрН от 

нов трафопост в имот с идентификатор 06896.123.9 по КККР до точката 

за присъединяване – съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 

кV на електропровод  20 кV „Буйновци“.  
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3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, 

ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до сключване на предварителен договор 

между „ЕРП Север“ АД гр. Варна и „Сън Технолоджи 1“ ООД, със седалище и 

адрес на управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна 

Тауърс, кула Г, ЕИК 206935194, представлявано от Невен Димитров Райков и 

Марина Добринова Радева – управители. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени 

вещни права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на 

управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула 

Е, ЕИК 104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев 

Колев - членове на Управителния съвет, община Елена за имотите, 

стопанисвани от община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни 

планове за трасета на техническата инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 

104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - 

членове на Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по 

ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след влизането в сила на 

ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване 

на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична 

електрическа централа“. 

Залата напуска г-н Йордан Йорданов общински съветник. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на 

имота - „За фотоволтаична електрическа централа“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“, като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

с 3 гласа „за”, „против”- 1, „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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 / 28.07.2022 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа”                                     

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За фотоволтаична електрическа централа ”, с 

показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 
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2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с 

идентификатор 27190.213.9 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“, с 

показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена: 

височина Н ˂ 10.00 метра; П застрояване – 70%; Кинт – 2.2; озеленяване 

– 20 %; начин на застрояване – свободно; 

2.2 Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел СрН от 

нов трафопост в имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР до точката 

за присъединяване.  

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със 

срок на валидност до сключване на предварителен договор между „ЕРП Север“ АД 

гр. Варна и „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Г, ЕИК 206691815, 

представлявано от Марина Добринова Радева - управител. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, община Елена за имотите, стопанисвани от община Елена, 

включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата 

инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.13 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“. 

Залата напуска г-жа Анета Ламбурова общински съветник. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.13 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за 

определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа 

централа“, 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 10 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за 

определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа 

централа“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА отсъства 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 / 28.07.2022 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, 
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за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична 

електрическа централа” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание да изработване на проект за Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 68429.151.13 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, попадащ в 

пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно 

предназначение за „За фотоволтаична електрическа централа“, с показатели на 

устройствена зона Пп, съгласно ОУП на община Елена.  

2. Разрешава изработването на проект за: 

2.1. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с 

проектен идентификатор 68429.151.13 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище на с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на 

язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение на 

имота - „За фотоволтаична електрическа централа“ с показатели на 

устройствена зона Пп, съгласно ОУП на община Елена: височина Н ˂ 10.00 

метра; П застрояване – 80%; Кинт – 1.2; озеленяване – 20 %; начин на 

застрояване – свободно. 

2.2. Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел от нов 

трафопост в имот с проектен идентификатор 68429.151.13 по КККР до 

точката за присъединяване .  

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до сключване на предварителен договор между „ЕРП 

Север“ АД гр. Варна и „Клийн Грийн Енерджи“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр. В. Търново, ул. „Христо Смирненски“№ 4, ЕИК 206753487, 

представлявано от Филип Емилов Андреев – управител. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление 

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 

104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - 

членове на Управителния съвет, община Елена за имотите, стопанисвани от 

община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  
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5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.14 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“. 

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

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.14 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“. 

/материала е приложен/ 

В залата влизат общинските съветници г-жа Анета Ламбурова и г-н Йордан 

Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.08.2022 г. от 

17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за 

определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа 

централа“, 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 даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за 

определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа 

централа“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
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6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ отсъства 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 / 28.07.2022 г. 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

668429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, 

за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За фотоволтаична 

електрическа централа” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 5, чл. 59, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание да изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 

68429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни 

колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на 

ново конкретно предназначение за „За фотоволтаична електрическа 

централа“, с показатели на устройствена зона Пп, съгласно ОУП на община 

Елена.  

2. Разрешава изработването на проект за: 

2.1. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с 

проектен идентификатор 68429.151.14 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище на с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ 

на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - „За фотоволтаична електрическа централа“ 

с показатели на устройствена зона Пп, съгласно ОУП на община Елена: 

височина Н ˂ 10.00 метра; П застрояване – 80%; Кинт – 1.2; озеленяване 

– 20 %; начин на застрояване – свободно. 
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2.2. Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел от нов 

трафопост в имот с идентификатор 68429.151.14 по КККР до точката за 

присъединяване.  

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до сключване на предварителен договор между „ЕРП 

Север“ АД гр. Варна и „Клийн Грийн Енерджи“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр. В. Търново, ул. „Христо Смирненски“№ 4, ЕИК 206753487, 

представлявано от Филип Емилов Андреев – управител. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление 

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 

104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - 

членове на Управителния съвет, община Елена за имотите, стопанисвани от 

община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 11-то заседание на Общински съвет Елена в 15:40 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 


