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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 4  

 

Днес 20 октомври 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 всички 13 общински съветника.  

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

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

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

г-жа Силвия Мирянова - директор на дирекция ФБМП, инж. Димитрина Иванова – 

директор на дирекция УТОС, инж. Иванка Пеева - гл. експерт„ ОСКП“, г-н Драгомир 

Цанев - юрисконсулт на общината г-жа Евдокия Уколова – гл. експерт СПИРП. 

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 13 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 информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2022 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменение на общинския бюджет през третото тримесечие 

на 2022 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в 

т.ч. детски и младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. 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 

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

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г. 

Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“. 

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална 

закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 

община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил. 

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г. 

  Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно възлагане на услуга „патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение 

на проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - 

Компонента 3“. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно предоставяне на недвижимо имущество, собственост на 

общинско търговско дружество „Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставената допълнителна парична вноска. 

Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за 

продажба на движимо имущество - автомобили, градински трактор и водогрейни котли за 

изгаряне на пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждани на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

подготовката и участието на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в 

Балканско първенство по свободна борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния 

Вн.: Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 по 

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

конкретно предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“. 

Вн.: Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно 

ел. захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР 

за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

  Вн.:Кмета на общината 
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15. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - удължение 

на уличен водопровод за захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 

27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

  Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 16 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за създаване на социална услуга 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

„Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано 

от 01.12.2022 г. и като т. 17 предложението за създаване на социална услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, 

община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред на: 

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

господин кмете, колеги. На своето заседание ПК по “Устройство на територията“ разгледа 

предложението относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - удължение на 

уличен водопровод за захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 

27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена и след 

проведените разисквания общинските съветници от постоянната комисия предлагаме 

точката да бъде отложена. Да се отправи питане към ВиК дали има възможност да се 

предложи ново трасе за преминаване, което да не засяга пътя. На предходното заседание 

имаше идентично предложение и пак общинските съветници от постоянната комисия 

предложихме точката да бъде отложена.  

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

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение от Постоянната комисия по „Устройство на територията“ за 

отпадне от дневния ред на т. 15 предложение относно одобряване на Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - 

трасе на линеен обект - удължение на уличен водопровод за захранване на шест имота, 

образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена: 

“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

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

като т. 15, която току що бе приета да отпадне от дневния ред да бъде включено 

предложението за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

като т. 16 да бъде включено предложението за създаване на социална услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, 

община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2022 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменение на общинския бюджет през третото тримесечие 

на 2022 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в 

т.ч. детски и младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

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

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. 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 

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

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“. 

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална 

закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 

община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил. 

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г. 

  Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно възлагане на услуга „патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение 

на проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - 

Компонента 3“. 

Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно предоставяне на недвижимо имущество, собственост на 

общинско търговско дружество „Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставената допълнителна парична вноска. 

Вн.:Кмета на общината 
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11. Предложение относно откриване на процедура - търг с тайно наддаване за 

продажба на движимо имущество - автомобили, градински трактор и водогрейни котли за 

изгаряне на пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждани на търга. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане 

подготовката и участието на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в 

Балканско първенство по свободна борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния 

Вн.: Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 по 

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

конкретно предназначение на имота - „Фотоволтаична електрическа централа“. 

Вн.: Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно 

ел. захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР 

за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

  Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, 

община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

  Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

  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 информация 

за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на 

сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото 

полугодие на 2022 г. 

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

информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната 

програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг 

за първото полугодие на 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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на 

общинския дълг за първото полугодие на 2022 г., като след проведените разисквания и 

разяснения общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 

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

В залата присъстват 13 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 информация за текущото изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 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 ”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” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 143 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 

46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и 

контрол на бюджета на община Елена,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Информация за  изпълнение на бюджета на община Елена за първото 

полугодие на 2022 г., както следва:  

1.1. По приходите - отчет 6 861 951 лв., съгласно Приложение № 1 

1.2. По разходите - отчет 6 861 951 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 

и 2.4 
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2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 3 

3.  Приема информация за изпълнение на  сметките за средства от Европейския съюз 

към 30.06.2022 г.,  съгласно Приложение № 4 

4. Приема информация за финансовите показатели на община Елена към 30.06.2022 

г.,  съгласно Приложение № 5 

5. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2022 г.,  

съгласно Приложение № 6 

 

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 изменение 

на общинския бюджет през третото тримесечие на 2022 г. 

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

изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2022 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 13 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 144 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2022 г. 

 

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

местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 

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

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава 

уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 

30.09.2022 г., както следва: 

1.1. По приходната част: 21 868 273 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. По разходната част: 21 868 273 лв., разпределени по функции и дейности, 

съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3 

2. Приема информация за изменението на бюджетите на кметствата и населените 

места с кметски наместничества през третото тримесечие на 2022 г. в разходната 

част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4. 

 

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 изменение в 

т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях“ от 

Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за приемане бюджета на община 

Елена за 2022 г. 

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

изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации 

към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за 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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и 

младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за 

приемане бюджета на община Елена за 2022 г., 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 13 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. 

детски и младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет 

Елена за 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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 145 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и 

младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет 

Елена за приемане бюджета на община Елена за 2022 г.  

 

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

местната администрация,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки 

формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за 

приемане бюджета на община Елена за 2022 г., като отменя условието за 

предоставяне на 5000 лв. само в случай че клубът картотекира отбор във възрастова 

група „юноши-старша възраст“ за първенството през сезон 2022 - 2023 г. и текстът на 

първото предложение придобива следния вид: 

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 23 000 лв. 
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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 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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

предлагат да не бъде занулена позиция „Допълнително водоснабдяване с. Костел“, а 

стойността от 3 000 лв. да се запази, като съответно стойността на позиция 

„Водоснабдяване ул. "Шейтани" - гр. Елена“ да си остане 18 987 лв. 

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

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението за 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена с 4 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Не съм аз този, който е гласувал „въздържал се“ на 

заседанието на комисията. По отношение на компенсираните промени в Инвестиционната 

програма винаги сме имали политика на несъгласие. На месец правим по една две 

компенсирани промени. Тези чести промени на практика означават, че Инвестиционната 

програма трудно се изпълнява. Това по принцип. В конкретен план. Тези 96 хил. лв. 

закъсняха за училището. На следващо място по отношение на ВиК. Искам да предложа да 

се покани новото ръководство на ВиК оператора включително и областният управител, 

като председател на Асоциацията на работна среща тук в община Елена с участието на 

общински съветници, експерти и специалисти от общинска администрация и да обсъдим 

състоянието и проблемите, и това какво ще се заложи в Инвестиционната програма за 

2023 г. за реализация, съобразно възможностите за финансиране по целевите програми и 

общинския бюджет. Проблемни са Усои, Шейтани, Костел, Майско, запада. Трябва да се 

изготви една краткосрочна ефективна програма за решаване на наболелите проблеми от 

десетилетия. Благодаря Ви. Аз гласувам този път „за“ извършването на компенсирани 

промени съгласно приложението. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Благодаря на г-н Топалов, че постави този 

въпрос. Ние с г-н Минчев сме разговаряли за такава среща. Чакаме новия управител на 

ВиК „Йовковци“ да влезе в детайли и такава среща предстои да бъде организирана. С 

удоволствие ако не възразявате бихте могли и Общинският съвет да инициирате такава 

среща и с общинска администрация. Това е въпрос на координация.  

Сашо Топалов – общински съветник: Аз казах и съответните специалисти. 
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инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Въпроса е инициативата от къде ще излезе. 

Сашо Топалов – общински съветник: Вие като кмет направете покана с дата и час и ние 

идваме. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Значи продължаваме по това, което действаме. 

По отношение на споменати от Вас конкретни обекти искам да уточня, че 

водоснабдяването за с. Майско, допълнителното водоснабдяване се движи трудно поради 

законови пречки. За двете големи села Константин и Майско подготвяме предложение за 

кандидатстване по програмата за развитие на селските райони. Може би на другата сесия 

ще внесем проект за решение за одобряване на кандидатстване за подмяна на централните 

водопроводи съгласно условията на приема, който беше обявен и по моя информация е 

удължен срока за кандидатстване, което работи в наша полза. По отношение на другите 

споменати обекти напълно съм съгласен и се надявам ВиК „Йовковци“ да погледне по-

благосклонно на тези проблеми и да търсим общо решение, защото един от проблемите до 

сега е непосочването на изходни данни от ВиК „Йовковци“ именно за решаване на 

проблема за ул. „Шейтани“ и за запада, и Средни колиби, и Раювци. Ред, ред проблеми, за 

които ще се радвам с Ваше участие да поставим.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение да не бъде занулена позиция „Допълнително водоснабдяване 

с. Костел“, а стойността от 3 000 лв. да се запази, като съответно стойността на позиция 

„Водоснабдяване ул. "Шейтани" - гр. Елена“ да си остане 18 987 лв.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 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 ”ЗА” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 146 / 20.10.2022 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 и включване на  нови, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

 

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 изменение и 

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

в община Елена през 2022 г. 

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

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

собственост в община Елена през 2022 г., като уточни, че на 14.10.2022 г. е постъпило 

заявление от Йордан Стефанов, с молба да му бъде разрешено да закупи имот с площ от 

469 кв. м. върху който има отстъпено право на строеж находящ се в гр. Елена, ул. „Хаджи 

Юрдан Брадата“. В тази връзка предлага имота предвиден да бъде включен в буква Г, да 

бъде включен в буква Д в Програмата и ще докладва предложението в този вид. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

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

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г., като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам. председател на ОбС: Може и аз да съм пропуснал, но не 

разполагаме с графични материали към предложението и не съм наясно за кои имоти става 

въпрос. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Внесени са в деловодството на Общинският 

съвет. 

Сашо Топалов – общински съветник: За мен това по същество е ново предложение. В 

Постоянната комисия по „Общинска собственост“ са го разгледали, но аз не съм член на 

комисията. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Първоначално заявителят иска да му бъде 

отстъпено право на строеж за допълнителна постройка, за това е в буква Г - Имоти за 

които община Елена има намерение да учреди отстъпено право на строеж и беше включен 

този имот. В последствие същият този заявител, очевидно разбрал, че има и друга 

възможност, подава заявление, с което иска да закупи имота, в който има законово 

построена сграда и се обезсмисля отстъпването на право на строеж. За това предлагам в 

буква Г да отпадне и директно да бъде записано в буква Д - Имоти които община Елена 

има намерение да продаде на лица определени от Закона. Това е по отношение на този 

имот на ул.“Х.Ю.Брадата“ № 45.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 147 / 20.10.2022 г. 

 

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

имоти - общинска собственост в община Елена през 2022 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и  

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 20.10.2022 г. 

 

 14 

Р Е Ш И: 

 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

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

съвет Елена в раздел III, както следва: 

1. В буква Б. „Имоти, които община Елена има намерение да продаде”, а именно: 

1.1. УПИ VII-общ. (седем римско тире общ.), в квартал 14А (четиринадесет „А") с 

площ от 920 кв. м (деветстотин и двадесет квадратни метра) по 

регулационния план на с. Чакали, при граници: от две страни улица, УПИ II-

296 и УПИ III-297 (АОС № 1529 / 13.04.2022 г.). 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27190.501.8990 (две седем едно девет нула 

точка пет нула едно точка осем девет девет нула), с площ от 398 кв. м (триста 

деветдесет и осем квадранти метра) по КККР на гр. Елена. Трайно 

предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди. Предишен идентификатор: няма. Номер 

по предходен план: 899, квартал: 106, парцел: IV (образуван от парцел I-за 

кооперативно жилищно строителство), находящ се в гр. Елена на ул. „Петко 

Юрданов Тодоров“ (АОС № 1530 / 13.04.2022 г.). 

2. В буква Д. Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица 

определени в закон, а именно: 

2.1. Поземлен имот с идентификатор 62325.350.8, (предишен идентификатор 

62325.350.125), с площ 814 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/) м. 

по КККР на с. Раювци (АОС № 1558 / 07.09.2022 г.). 

2.2. Имот с идентификатор 27190.501.8010 (номер по предходен план: 10, квартал: 

21, парцел: VI) по КККР на гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-8-1265 / 

22.06.2018 г. с площ от 469 кв. м. (четиристотин шестдесет и девет квадратни 

метра), с административен адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата“,      

№ 45 (АОС № 1560 / 06.10.2022 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 

кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. 

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

кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за кандидатстване на община Елена по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-
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1.001 „Топъл обяд“, като след проведените разисквания и разяснения общинските 

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

няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

16.20 часа предложението за кандидатстване на община Елена по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“, 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 13 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 кандидатстване на община Елена по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“: 

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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 148 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; § 1, т. 20 от Закона за 

публичните финанси и в изпълнение на изискванията за кандидатите по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“. 

2. Дава съгласие за определяне на дейностите по предоставяне на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла § 1, т. 20 от Закона за публичните финанси. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“.   

 

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 

кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение 

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Елена“ за закупуване на нов 

лекотоварен автомобил. 

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

кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение 

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Елена“ за закупуване на нов 

лекотоварен автомобил. 

/материала е приложен/ 

Залата напуска инж. Дилян Млъзев кмет на общината. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална 

закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 

община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил, като след проведените 

разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението с 5 гласа 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с 

проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 

Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил 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 13 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 кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална 

закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 

община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
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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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 149 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с 

проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 

Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия;   чл. 27, ал. 1, т. 6 от 

Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на 

социалната и културна среда за приобщаващ растеж“, Стратегическа цел 3.1. 

„Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на предлаганите социални услуги с 

фокус върху намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Мярка 

3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на 

община Елена (2014 - 2020), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Елена” пред Фонд 

„Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на не 

по-малко от 10% от общата стойност на проекта, за сметка на бюджета на община 

Елена. 

3. Поема ангажимент, при одобряване на проектното предложение, за заплащане на 

цялата сума при доставката на автомобила; 

4. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална 

закрила“. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова да запознае 

присъстващите с предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини 

Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г. 

Зам.-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината г-жа Десислава Шопова 

запозна присъстващите с предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно 

предложение по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини 

Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г. 

/материала е приложен/ 

В залата влиза инж. Дилян Млъзев кмет на общината. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г., като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

16.20 часа предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г., 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 13 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 
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7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 150 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Eлена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по 

подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 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 Условия за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Обогатяване на празничния календар в 

община Елена“. 

2. Декларира, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно 

съответстват на приоритетите на  План за интегрирано развитие на Община Елена 

за периода 2021-2027 г.  и води до постигане и изпълнение на Стратегическа цел 3 

„По – добра грижа за хората и развитие на човешкия и социалния капитал“, 

Приоритет 9. „Развитие на културните дейности и съхранение на местните 

традиции“, Мярка 9.2 „Културен обмен и сътрудничество“. 

3. Упълномощава Кмета на Община Елена да подаде в указания срок изискуемите 

документи по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Обогатяване на 

празничния календар в община Елена“. 
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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 възлагане на 

услуга „патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по договор № 

BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.119-0052 

„Патронажна грижа + в община Елена - Компонента 3“. 

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

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

договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на проект № BG05M9OP001-

2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - Компонента 3“. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. 

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

общ икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение 

на проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена  

Компонента 3“, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

16.20 часа предложението за възлагане на услуга „патронажна грижа“ като услуга от общ 

икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на 

проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - Компонента 

3“, 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 13 общински съветника. 

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

предложението за възлагане на услуга „патронажна грижа“ като услуга от общ 

икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на 

проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - Компонента 

3“: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 / 20.10.2022 г. 

 

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

икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на 

проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - 

Компонент 3” 

 

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

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

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

от 20.12.2011 г.,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

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

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

услугата „Патронажна грижа“, по проект № BG05M9OP001-2.119-0052 

„Патронажна грижа + в община Елена - Компонент 3“, финансиран по 

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

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

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

обшина Елена – Компонент 2“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка 

за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ и 

Допълнително споразумение № 02 по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020; 

2. Изпълнението на услугата „патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-

2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена - Компонент 3“ се възлага на 

оператора за срок от 6 месеца, считано от деня, следващ крайната дата на 

изпълнение на съответната дейност по Компонент 2, но не по-късно от 21-ви 

април 2023 г. включително; 

3. Услугата „патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в община Елена - 

Компонент 3“ да се осъществява на територията на населените места в община 

Елена; 

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

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

задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на 

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

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

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

обшина Елена – Компонент 2“,  Допълнително споразумение № 02 за изпълнение 

на проект „Патронажна грижа + в община Елена - Компонент 3“   и Методиката 

за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с 

увреждания, разработена от Министерство на здравеопазването; 

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

осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на Община 

Елена; 

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

Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща 

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

икономически интерес; 

7. Финансираните по проекта услуги по патронажна грижа да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса; 
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8. Във връзка с предоставянето на услугата, да се осигури отделна аналитична 

счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на 

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

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

Компонент 3“ да се спазват изискванията за защита на личните данни. 

 
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 

предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско търговско дружество 

„Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за погасяване на предоставената 

допълнителна парична вноска. 

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

предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско търговско дружество 

„Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за погасяване на предоставената 

допълнителна парична вноска. 

/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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско 

търговско дружество „Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за погасяване на 

предоставената допълнителна парична вноска, като след проведените разисквания и 

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

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

17.10 часа предложението за предоставяне на недвижимо имущество, собственост на 

общинско търговско дружество „Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставената допълнителна парична вноска, 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 13 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 предоставяне на недвижимо имущество, собственост на 

общинско търговско дружество „Буковец“ ЕООД - в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставената допълнителна парична вноска: 

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” 
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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 ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско 

търговско дружество „Буковец“ ЕООД – в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставена допълнителна парична вноска 

 

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

администрация; чл. 268, ал. 2 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 17 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. Дава съгласие ликвидаторът на „Буковец“ ЕООД да прехвърли на Община 

Елена недвижимо имущество, собственост на дружеството, за погасяване на 

предоставената с Решение № 37 / 31.03.2022 г. допълнителна парична вноска в 

размер на 135 284.33 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и четири 

лева и 33 стотинки): 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27190.501.140 (две седем едно девет нула 

точка пет нула едно точка едно четири нула) с площ от 21 035 кв. м (двадесет 

и една хиляди тридесет и пет квадратни метра) по КККР на гр. Елена, вид 

територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 

производствен, складов обект на стойност 122 260.00 лв. (сто двадесет и две 

хиляди двеста и шестдесет лева); 

1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.140.15 (две седем едно девет нула точка пет 

нула едно точка едно четири нула точка едно пет) със застроена площ от 202 

кв. м (двеста и два квадратни метра) по КККР на гр. Елена, функционално 

предназначение: административна, делова сграда, брой етажи: 1 на стойност 

13 024.33 лв. (тринадесет хиляди двадесет и четири лева и тридесети и три 

стотинки). 
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2. Дава съгласие Община Елена да придобие имотите по т. 1.1. и т. 1.2. от 

настоящото решение с цел погасяване на предоставената допълнителна парична 

вноска в размер на 135 284.33 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и 

четири лева и 33 стотинки). 

3. Възлага на Кмета на община Елена да организира процедурата по придобиването 

на горепосочените активи. 

 

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 откриване 

на процедура - търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество - автомобили, 

градински трактор и водогрейни котли за изгаряне на пелети, утвърждаване на начални 

тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждани на търга. 

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

откриване на процедура - търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество - 

автомобили, градински трактор и водогрейни котли за изгаряне на пелети, утвърждаване 

на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждани 

на търга. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

17.10 часа предложението за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за продажба 

на движимо имущество - автомобили, градински трактор и водогрейни котли за изгаряне 

на пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация 

и комисия за провеждани на търга, като след проведените разисквания и разяснения 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: В предложението се предлага да бъдат 

продадени два котела за изгаряне на пелети. Тези котли не биха ли могли да се използват 

за отоплението на Хосписа? Ще ги обявим на търг, ще ги продадем за 1 700 лв., а ще 

купим за 30 хил. лв., котли, които са ползвани 5 години. В това техническо състояние 

могат да бъдат ползвани. Годни са за експлоатация.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Двата котела са в експлоатационно състояние. 

Подменени са с по-добри котли. Дали подобен котел може да служи за отоплението на 

Хосписа не зная. Единият е ползван 5 отоплителни сезона, другият 7. Ако предложите 

могат да останат собственост на общината и да не ги обявяваме на търг. Но дали ще могат 

да бъдат използвани за отоплението на общинската сграда, не зная.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Предлагам да отпаднат двата котела от списъка. 

За Хосписа нямаме подсигурено отопление. Дори и временен вариант.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение т.1.4 и 1.5, респективно 2.4 и 2.5 да отпаднат от проекта за 

решение: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 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 откриване на процедура - търг с тайно наддаване за продажба 

на движимо имущество - автомобили, градински трактор и водогрейни котли за изгаряне 

на пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация 

и комисия за провеждани на търга: 

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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 153 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Откриване на процедура - търг с тайно наддаване за продажба на движимо 

имущество – автомобили, градински трактор и водогрейни котли за изгаряне на 

пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга 

 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на следното движимо имущество, 

общинска собственост, както следва: 
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1.1. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 АН, 

мощност: 51 kW, кубатура: 1 600 см3 с първоначална регистрация през 1991 

г.; 

1.2. За специален автомобил „УАЗ 452“, рег. № ВТ 3874 АР, мощност: 58 kW, 

кубатура: 2 445 см3 с първоначална регистрация през 1985 г.; 

1.3. За градински трактор HUSQVARNA CT 126, мощност: 7.8 kW, кубатура: 344 

см3, година на закупуване – 2011 г.; 

2. Утвърждава начални тръжни цени с включен ДДС, както следва: 

2.1. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 АН, в 

размер на 925 лв. (деветстотин двадесет и пет лева) с вкл. ДДС; 

2.2. За специален автомобил „УАЗ 452“, рег. № ВТ 3874 АР, в размер на 1 864 лв. 

(хиляда осемстотин шестдесет и четири лева) с вкл. ДДС; 

2.3. За градински трактор HUSQVARNA CT 126, в размер на 997 лв. (деветстотин 

деветдесет и седем лева) с вкл. ДДС; 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:  

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

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. Закупили тръжна документация в указания срок; 

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

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

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

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

3.1.4. Внесли и представили документи за внесен депозит; 

3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

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

цена. 

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

4.1. Заявление за участие в търга; 

4.2. Предложение за цена; 

4.3. Парафиран проектодоговор без вписана цена в него; 

4.4. Декларация за оглед на обекта на търга; 

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

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

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

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

4.6. Акт за общинска собственост и скица /ксерокопия/. 
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5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров, заместник-кмет ИД 

и членове:  Драгомир Цанев, главен юрисконсулт; 

инж. Иванка Пеева, главен експерт ОСКП; 

Здравка Георгиева, младши експерт ОС;  

Десислава Иванова, старши експерт ФБ; 

Йордан Йорданов, общински съветник; 

Даниел Василев, общински съветник. 

Резервни членове:  Красимира Трънкова, главен експерт СО; 

Стефан Минчев, общински съветник. 

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

договор със спечелилия участник.                                                       

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на финансова помощ за подпомагане подготовката и участието на Берке Алкин Ибриям и 

Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство по свободна борба свободен стил U15 / 

U17 в Република Румъния. 

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

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

Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство по свободна борба свободен 

стил U15 / U17 в Република Румъния. 

/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 19.10.2022 г. от 16.50 часа 

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане подготовката и 

участието на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство 

по свободна борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния, 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 13 общински съветника. 

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

предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане подготовката и 

участието на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство 

по свободна борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 154 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане подготовката и участието 

на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство по 

борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния 

 

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 

предложение 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 1 000 лв.  (по 500 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 

свободен стил U15 / U17 в Република Румъния за периода от 26 до 29 октомври 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. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

на имот с идентификатор 06896.229.2 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 на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 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 19.10.2022 г. от 

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

устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 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 4 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС: Това е поредното покриване на Общината с 

панели. Колеги 1 800 панела ще бъдат сложени на Лазарци. Аз и до сега съм гласувал 

против тези предложения и ще продължа да гласувам против за поставяне с търговски 

цели. Не съм против поставянето на панели за собствени нужди. Предните предложения 

бяха приети от Общинският съвет, предполагам, че и това ще бъде прието. Моята позиция 

си остава постоянна. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 06896.229.2 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 ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 155 / 20.10.2022 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 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   
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Р Е Ш И: 

 

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

застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 по КККР за неурбанизираната 

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

предназначение - „За фотоволтаична електрическа централа ”, с показатели на 

устройствена зона Смф2, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на: 

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

06896.229.2 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. 

Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За 

фотоволтаична електрическа централа“, с показатели на устройствена зона 

Смф2, 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 

БКТП в имот с идентификатор 06896.229.2 по КККР до ново метално 

комплектно разпределително устройство (МКРУ) в имот с идентификатор 

06896.229.3 по КККР, разположено в сервитута на въздушен електропровод  

20/110 кV „Стара река“- подстанция Елена.  

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 одобряване на ПУП - ПП. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД за имотите, стопанисвани от община 

Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на техническата 

инфраструктура.  

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно ел. захранване на шест имота, 

образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена. 

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

одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно ел. захранване на шест 

имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена. 

/материала е приложен/ 
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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 19.10.2022 г. от 

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

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно ел. 

захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 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 13 общински съветника. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно ел. 

захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище 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 ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 156 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – въздушно ел. 

захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

 

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

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

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

СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

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

техническата инфраструктура – трасе линеен обект – въздушно Ел захранване 

на шест новообразувани имота от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР 

за  неурбанизираната територия на землище гр. Елена. Трасето на 

електропровода използва съществуващи СБС (стоманобетонови стълбове) 

находящи се в имот с идентификатор 27190.103.77, с НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“ (общинска собственост) и имот с идентификатор 27190.103.80, с 

НТП „Местен път“ (собственост на община Елена) и шест броя нови СБС в имот с 

идентификатор 27190.103.73, (43.00 лин. м. с НТП „Местен път“ общинска 

собственост) и в имот с проектен идентификатор 27190.103.88 с НТП „Местен 

път“ по КККР. Общата дължина на трасето е 398 лин. м., като дължината на 

новото трасе е 108 лин. м и площ на сервитута 648 кв. м. 

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

право на прокарване „Електроразпределение Север“ АД гр. Варна на линеен 

обект за имотите общинска собственост от трасето по т. 1.  
 

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

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

гр. В. Търново. 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.12.2022 г. 

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

създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.12.2022 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 19.10.2022 г. от 

16.20 часа предложението за създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, 

община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г., като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

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

господин кмете, колеги. Ще подкрепя направеното предложение. Искам да споделя едно 

мое мнение. Община Елена направи доста за децата и децата с умствена изостаналост. 

Време е да помислим и за социални услуги и за старите хора, каквато социална функция 

изпълнява Хосписа. Да, политиката на държавата е такава, но ние следва да настояваме и 
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да търсим възможности за отпускане на средства за социални услуги за възрастни, като 

Хосписа или под някаква друга форма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. В предложението пише, че преди 

5 години е закрит Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков 

рът. Дома бе с капацитет 55 потребители-деца, които вече ги няма. Извършихме и ремонт 

на сградата. До колкото си спомням за тази база имаше намерение да се открие Дом за 

стари хора. Това е безумие. Закрихме го. Сега ще го възстановим, но под друга форма. 

Притеснява ме, че се връщаме. Едно предупреждение. Центърът ще бъде готов за 

декември месец. В Заповедта не пише, че е осигурено финансиране. От къде ще бъдат 

осигурени необходимите финансови средства от икономии, от бюджета за социални 

услуги на Общината. Имаме ли тези средства? В Заповедта не виждам категорично, че ще 

бъде утвърдена, като делегирана от държавата дейност. Аз ще гласувам „За“ внесеното  

предложение. Изстрадал съм го този Дом в годините. Предприемаме една сериозна стъпка. 

Дано да сме си преценили добре възможностите. Няма да говоря за сградата в с. Тодювци. 

Говорим за начало на социалния проект 01.12.2022 година. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По повод това, което каза г-н Гуцов. Напълно 

изразявам съгласие да се работи за осигуряване на социални услуги и за възрастните хора 

без увреждания. Държавната политика е такава, че подобни социални услуги за възрастни 

без увреждания не се откриват. Направили сме предложение за Дома в с. Тодювци в 

Националната карта на социални услуги, като сме защитили тази дейност за 45 лица, но до 

момента нямаме одобрение за финансиране. Имаме възможност за създаване на услуги за 

деца с увреждания. За Дома в с. Илаков рът не е ставало на въпрос да бъде разкрит Дом за 

възрастни хора. Относно финансирането. В Заповедта е записано: Необходимите средства 

ще бъдат осигурени на община Елена за сметка на наличните свободни средства от 

извършената компенсирана промяна, а издадената заповед ще бъде включена в следващата 

компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на някои общини с централния 

бюджет за делегираните от държавата дейности във функция V „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“ през 2022 г. Не ни вземат от икономиите. Нека това да е ясно. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Финансирането не е осигурено. Ще бъде ли 

осигурено? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Десислава Шопова – зам.-кмет по ХД на общината: Ако не бъде осигурено финансирането 

няма да бъде създадена социалната услуга. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 157 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

 

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

администрация, чл. 25 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за социалните услуги, чл. 83,  ал. 1 

и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със 

Заповед РД01-1934 от 10.10.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен 

тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ с. Илаков рът, 

община Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

2. Определя: 

2.1.  капацитет на социалната услуга – 15 (петнадесет) места; 

2.2. численост на персонала – съгласно Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от 

Министъра на труда и социалната политика. 

3. Настанява „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост „Надежда“ в сграда, общинска собственост с административен 

адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Илаков рът, № 62. 

4. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга като 

делегирана от държавата дейност, за територията на община Елена и на областно 

ниво. 

5. Възлага на Кмета на община Елена да извърши всички последващи действия при 

изпълнението на настоящото решение. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.12.2022 г. 

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

създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.12.2022 г. 

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

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 19.10.2022 г. от 

16.20 часа предложението за създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г., 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 13 общински съветника. 

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

предложението за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 / 20.10.2022 г. 

 

Относно: Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

 

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

администрация, чл. 25 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за социалните услуги, чл. 83,  ал. 1 

и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със 

Заповед РД01-1942 от 10.10.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен 

тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Илаков рът, община Елена 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

2. Определя: 

2.1.  капацитет на социалната услуга – 15 (петнадесет) места; 

2.2. численост на персонала – съгласно Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от 

Министъра на труда и социалната политика. 

3. Настанява „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост“ в сграда, общинска собственост с административен адрес: обл. 

Велико Търново, общ. Елена, с. Илаков рът, № 62. 

4. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга като 

делегирана от държавата дейност за територията на община Елена и на областно 

ниво. 
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5. Възлага на Кмета на община Елена да извърши всички последващи действия при 

изпълнението на настоящото решение. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 14-то заседание на Общински съвет Елена в 16:10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


