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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 6  

 

Днес 8 декември 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 Силвия Мирянова - директор на дирекция ФБМП, 

инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция УТОС, инж. Христо Симеонов – гл. 

инженер на общината, инж. Иванка Пеева - гл. експерт„ ОСКП“, г-н Драгомир Цанев - 

юрисконсулт на общината. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: инж. Николай 

Колев – кмет на кметство с. Беброво, г-н Стоян Комитов – кмет на кметство с Константин, 

г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство с. Майско, г-н Йордан Йорданов – кметски 

наместник с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци,                

г-жа Стела Михайлова – кметски наместник с. Каменари, г-жа Евгения Кандева - кметски 

наместник с. Мийковци, г-жа Севджан Османова – кметски наместник с. Бойковци,           

г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-н Стефан Иванов - кметски 

наместник с. Палици, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали, г-жа Росица 

Стефанова  кметски наместник с. Тодювци, г-жа Стефка Христова – кметски наместник    

с. Гърдевци, г-жа Донка Златева – кметски наместник с. Костел.  

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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена и между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища 

и улици. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

Вн.: Кмета на общината 
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3. Предложение относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“ 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“ 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“ 

  Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища             

с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът,                  

с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици,           

с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена. 

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- 

публична общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / 

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена. 

  Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 8 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за одобряване на план-сметка за 

приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане 

в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено 

ползване на територията на община Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за 

битови отпадъци за 2023 г. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Аз вчера отсъствах от заседанието на ПК „Бюджет и 

финанси“. Разбирам, че има някакво несъгласие с предложението за ТБО. Много сериозен 

въпрос е засяга всички. Затова да предлагаме включването на точката в последния момент 

не е много удачно. Един от големите въпроси е свързан с ТБО. Аз нямам готовност да 

говоря по точката и ще гласувам против включването й в дневния ред на днешното 

заседание. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Прав сте за едно, точката е важна и засяга всички, 

както юридически така и физически лица. Не сте прав, че материалите са изпратени в 

последния момент. Материалите са изпратени в Общинският съвет преди повече от месец. 

На 5 декември бе проведено обществено обсъждане, на което незнайно защо, въпреки че 

въпроса е много важен нямаше абсолютно никой. Не съм съгласен, че материалите са 

внесени в последния момент и моля точката да бъде включена в дневния ред. Другия 

вариант е да се гледа на заседанието на Общинският съвет на 29 декември. Ако възникнат 

въпроси сме готови да отговорим. Не се предлага увеличаване на ТБО. Има други 

промени, които предлагаме, които сме готови да защитим с колегите от общинската 

администрация. Благодаря Ви. 
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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 

като т. 8 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за одобряване на план-

сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите 

за обществено ползване на територията на община Елена за 2023 г., и определяне размера 

на таксата за битови отпадъци за 2023 г.: 

“ЗА” – 8,  “ПРОТИВ” – 4,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

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

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена и между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища 

и улици. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“ 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“ 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“ 

  Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища             

с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът,                  

с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици,           

с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена. 

  Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- 

публична общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / 

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена. 

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2023 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 извършване 

на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена и между обектите за извършване на 

неотложен текущ ремонт на общински пътища и улици. 

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 и между обектите за 

извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и улици. 

/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 07.12.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и улици, като 

след проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена и между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища 

и улици: 

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” 
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9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 171 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и 

улици 

 

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

местната администрация, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси,  чл. 42, ал. 4 от 

Постановление № 31 / 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., във връзка с чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. 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.  

2. Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно 

приложение № 2, неразделна част от настоящото решение. 

 
 

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 изменения и 

допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена. 

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

изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

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

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 07.12.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението с 4 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 07.12.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

като след проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението с 3 

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

В Комисията бяха направени две предложения, които след гласуване не бяха подкрепени. 

I-вото в Приложение № 8 към Наредбата, в т. 18 Таксата за разглеждане на молби за 

наемане на земеделски земи до 10 дка да отпадне: „за”- 2, „против”- 1, „въздържали се”- 

1. Не се приема. 

II-рото в Приложение № 8 към Наредбата, в т. 18 Разглеждане на молби за наемане на 

земеделски земи до 10 дка сумата от 5 лв. на имот да се нали на 3 лв. на имот: „за”- 2, 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник:  Предлагам таксата за разглеждане на молби за 

наемане на земеделски земи да отпадне. Поддържам си предложението от вчера. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: В тая Наредба в т. 7.5. от Приложение № 8 

включваме катафалка, и залагаме размер за транспорт на покойници. С промените в 

Закона не съм сигурен можем ли да извършваме тази услуга, и дали не трябва да имаме 

лиценз за превоз на покойници и извършване на траурна дейност. Ако нямаме право 

предлагам да отпадне. 

Симеон Кънчев – общински съветник:  Според мен нека си остане. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Стефан Минчев – общински съветник:  Аз ще се върна на т. 18 от Приложение № 8 към 

Наредбата. Предлагам размера за разглеждане на молби за наемане на земеделски земи да 

си остане 2 лв., както е бил до сега. 

В залата влиза г-н Йордан Димитров – заместник-кмет по ИД на община Елена. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Димитров е вече в залата. Да уточним 

въпроса с ползването на катафалката. Г-н Димитров тук се зададе въпрос дали е 

необходимо да имаме лиценз за превоз на покойници? И ако е така дали трябва да правим 

допълнение в текста? 

Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Мисля, че не. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Цанев коментирано ли е по време на 

обсъждането? 

Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината: Не е коментирано, но двете неща не са 

обвързани. Приемането на таксата и възможността за определяне на цена за услугата не е 

обвързана с наличието на лиценз. Нека се приеме, а в последствие изваждането на лиценз, 

ако е необходимо точно за този вид услуга то до изкарване на такъв лиценз няма да се 

предоставя услугата, но след изкарването е по-лесно да се използва определената цена, а 
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не в последствие да минаваме през всички срокове на Закона за нормативните актове, 

обществени обсъждания и т.н. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В такъм случай, като вносител правя следното 

предложение за редакция на т. 2 от проекта за решение: Предвидените в настоящото 

решение изменения и допълнения влизат в сила считано от 01.01.2023 г., с изключение на 

т. 7.5  от Приложение № 8, която влиза в сила след придобиването на съответния лиценз за 

дейността. 

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Оттеглям си предложението. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Добре остава си така. По отношение на т. 18 към 

приложение № 8. Ние я въведохме преди 5,6 години. Идеята беше, че в много случаи се 

подават заявления за земеделски земи по 2, 3, 5 ара и се получават едни 2 лв., които не 

покриват разходите, които се правят за обработка на тези молби. Когато става въпрос за 

по-големи земеделски имоти се наемат и се черпят съответните ползи от тях. По принцип 

г-н Кънчев, съгласен съм може да няма такава цена, може Общината да не събира никакви 

такси и цени на услуги, защото всичко се извършва в работно време, но идеята на 

законодателя казва, че цената на съответната услуга и размера на съответната такса следва 

да покрива разходите за извършването на услугата. Можем да решим и да няма такава 

такса, но дали е справедливо при положение, че наема който се плаща и ползите които се 

черпят от тази общинска собственост, ползите са твърде по-големи от наема. И дали да се 

лишим от този приход. Защото ако се лишим от този приход и от друг приход, при 

обсъждането на бюджета, като стане въпрос за обсъждане примерно за субсидии на 

спортните клубове или други дейности, които общината финансира тогава ще се чудим от 

къде да „закърпим“. Не сме останали до тези средства, но не е грешно да има една такава 

цена на услуга. По съм склонен на варианта, който се предложи да не бъде 5 лв., въпреки 

че от приложения анализ за себестойността на една такава услуга доближава тези 5 лв., в 

някои случаи ги надхвърля да стане от досегашните 2 лв. на 3 лв. И да кажа че за заверка 

на молба-декларация за земеделски производител отменяме таксата. 

На основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация г-н Симеон Кънчев поиска думата за реплика. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за реплика на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Г-н Кмете става дума за такса не за наем. Голяма 

разлика има от наема който се взема в последствие от тези земеделски земи. Ползите, 

които се извличат са друга тема. Ние говорим за таксата за разглеждане на заявление.  

Както споменахте за тези малки арчета, значи някой сиромах иска да си отгледа нещо, а не 

че някой ще печели., за това направих това предложение, а колегите общински съветници 

сега с вота си ще решат. Благодаря. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Затова смесих наем и такса, защото когато става 

въпрос за 2 ара, това което се плаща като наем е нищо, по-добре и наем да не се плаща ако 

трябва.   

Сашо Топалов – общински съветник: Има конкретно предложение за този вид такса. Нека 

гласуваме. Какво има да обясняваме.  

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

предложи да се премине в процедура на гласуване. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение в Приложение № 8 към Наредбата, в т. 18 Таксата за 

разглеждане на молби за наемане на земеделски земи до 10 дка да отпадне: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 08.12.2022 г. 

 

 8 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев уточни, че в такъв случай 

няма смисъл да се гласуват останалите предложения и предложи да се премине в 

процедура на гласуване, на основното предложение, което е поименно. 

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 изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 172 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 5 и чл. 15, ал. 2 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена, както следва: 

1.1. Приложение № 2 - Такси за технически услуги към Наредбата се отменя и се 

приема ново с наименование ТАКСИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ / 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА / ЕКОЛОГИЯ, със съдържание, посочено в Приложение № 1 

към настоящото решение. 
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1.2. Приложение № 3 - Такси за услуги по гражданско състояние към Наредбата се 

отменя, като приема ново със съдържание, посочено в Приложение № 2 към 

настоящото решение. 

1.3. Приложение № 4 - Такси за административни услуги за МДТ към Наредбата се 

отменя, като приема ново със съдържание, посочено в Приложение № 3 към 

настоящото решение. 

1.4. В Раздел IV „ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА“ от Приложение № 9 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена част от точките се изменят както следва: 

7.2. За ученици над 10-годишна възраст и пенсионери – 5 лв. 

7.3. За възрастни – 5 лв. 

 

10. За невърната в срок книга 

10. 1. За читатели до 14-годипшна възраст - 0.50 лв. за всеки просрочен месец 

10.2. За читатели над 14-годипшна възраст – 1.00 лв. за всеки просрочен месец 

10.3. за книги от предходната година 5.00 лв. 

11. За изпращане на напомнително писмо по образец 

11.1. за първо писмо – съобразно цената на пощенската услуга 

11.2. за следващи писма с обратна разписка – съобразно цената на пощенската 

услуга 

1.5. В Раздел VI „МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО“ от Приложение № 9 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена част от точките се изменят както следва: 

13.9. Семеен билет – за двама възрастни + с до 3 деца от 7 до 19 годишна възраст - 

20,00 лв. 

13.10. Тематична беседа за един обект на бълг. език - 5.00 лв.   

13.11. Обзорна беседа за 3 обекта на български език – 10,00 лв.  

14. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели от община 

Елена – безплатно  

14.1. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели извън 

общината - 100.00 лв.  

14.2. Наем на зала в Музей на Възраждането за организиране на временни 

експозиции (изложби) по инициатива на изложителя:  

14.2.1. за срок от 1 седмица – 70.00 лв.  

14.2.2. за срок от 2 седмици – 100.00 лв.  



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 08.12.2022 г. 

 

 10 

14.2.3. за срок от 4 седмици – 180.00 лв.  

14.3. Ползване на музейна библиотека, еднократно - 2.00 лв. 

14.4. Ползване на музейна библиотека, годишно - 20.00 лв.  

14.5. Изготвяне на историческа справка, еднократно - 10.00 лв.  

1.6. Приложение № 6 към Наредбата се отменя, като приема ново със съдържание, 

посочено в съответното приложение към настоящото решение. 

1.7. В Приложение № 8 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се правят 

следните изменения:  

1. Издаване на удостоверение или служебна бележка, извън случаите по 

останалите приложения – отменя се 

7. Ползване на специализирани автомобили, собственост на община Елена: 

7.1. Автокран  

7.1.1. На територията на града на час – 72 лв.  

7.1.2. Извън територията на града – 2,58 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.2. Водоноска  

7.2.1. На територията на града на час – 66 лв., като стойността на водата се 

заплаща допълнително по цени на ВиК. 

7.2.2. Извън територията на града 2,90 лв./км. + 66 лв. на час, като стойността на 

водата се заплаща по цени на ВиК. 

7.3. Автовишка 

7.3.1. На територията на града на час – 72 лв. 

7.3.1. Извън територията на града – 2,40 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.4. Бетоновоз 

7.4.1. На територията на града на час – 72 лв. 

7.4.1. Извън територията на града – 2.70 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.5. Катафалка – 1,50 лв. / км. + 30 лв. за транспорт на покойника 

8. Издаване на удостоверение за изплатени задължения по договори, по които 

Община Елена е продавач/наемодател – отменя се 

9. За регистрация на куче – отменя се 

10. За заверка на молба-декларация за земеделски производител – отменя се 

18. Разглеждане на молби за наемане на земеделски земи до 10 дка – отменя се 

20. Ползване на пленарната зала на общината (зала № 101) на час 

20.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 24 лв./час 
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20.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 36 лв./час 

21. Ползване на конферентната зала на общината (зала № 117) на час 

21.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 18 лв./час 

21.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 27 лв./час 

22. Ползване на заседателната зала на общината (зала № 211) на час 

22.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 12 лв. / час 

22.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 18 лв. / час 

23. Ползване на други помещения в сгради общинска собственост на кв.м / час 

23.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 0.36 лв. на кв.м. / час 

23.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 0.50 лв. на кв.м. / час 

29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 2.40 лв. за всеки 

започнат час 

1.8. В чл. 10 от Наредбата се създава нов текст със следното съдържание: 

Чл. 10. Община Елена предоставя комплексни административни услуги. 

1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече 

административни структури. 

2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 

2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за 

изпълнение на всяка услуга. 

2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с 

най-дълъг срок за изпълнение. 

2. Предвидените в настоящото решение изменения и допълнения влизат в сила 

считано от 01.01.2023 г. 

Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-н Даниел Василев. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

 

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 

кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. 

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

кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. 

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

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

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 07.12.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 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 07.12.2022 г. от 

16.20 часа предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 173 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“  

 

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. 7 от същия и в изпълнение на т. 9.1.2 

от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операция BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да подаде проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“. 

2. 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 BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“. 
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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 

кандидатстване на община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“. 

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

кандидатстване на община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“. 

/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 07.12.2022 г. 

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

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“, като след проведените разисквания и разяснения 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 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 07.12.2022 г. от 

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет“, 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 влиза общинският съветник г-н Даниел Василев. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

предложението за кандидатстване на община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 174 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване на 

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и в изпълнение на т. 9.3.1 

от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване 

на общинския капацитет“. 

2. 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 процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване 

на общинския капацитет“. 

 

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 

кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

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

кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

/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 07.12.2022 г. 

от 16.40 часа предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 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 07.12.2022 г. от 

16.20 часа предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“, 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 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 175 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 

децата“ 

 

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. 7 от същия и в изпълнение на т. 

11.2.4 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да подаде проектно предложение по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“. 

2. 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 BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 

децата“. 

 

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 

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци,       

с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско,  

с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали,    

с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски 

земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци,       

с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско,  

с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали,    

с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена. 

/материала е приложен/ 
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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 07.12.2022 г. от 

17.20 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища             

с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът,                   

с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско,  с. Марян, с. Мийковци, с. Палици,          

с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и                   

гр. Елена, като след проведеното гласуване 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 имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища             

с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът,                   

с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско,  с. Марян, с. Мийковци, с. Палици,          

с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и 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  № 176 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване 

на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища с. Блъсковци,                   

с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари,             

с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци,      

с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена. 
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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. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за прилагане на същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Блъсковци,                  

с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, гр. Елена, с. Илаков рът,           

с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци,                

с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци и      

с. Яковци за стопанската 2022 / 2023 година, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.  

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2022 / 2023 година на имотите по т. 1 от настоящото решение с 

ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в 

приложението по землища.  

 

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 

предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / Районна 

здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена. 

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

предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска 

собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / Районна 

здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена. 

/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 07.12.2022 г. от 

17.20 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- 

публична общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / 

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена, като след 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- 

публична общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / 

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал 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  № 177 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична 

общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / 

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, филиал Елена 

 

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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 

имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от три 

години, считано от 01.01.2023 г. на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 год., находящ се на ул. „Иларион 

Макариополски” № 24, гр. Елена в административната сграда на Община Елена, 

а именно: помещение № 109, находящо се на първи етаж в административната 

сграда на Община Елена, цялото с площ от 16 кв. м, при граници на 

помещението: помещение № 110, помещение № 108 и коридор, с Районна 

здравноосигурителна каса – Велико Търново. 
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2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в него 

условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, 

извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата 

на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2023 г., и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. 

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

одобряване на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на 

чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2023 г., 

и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 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 07.12.2022 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на план-сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община 

Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г., като след 

проведено гласуване с 0 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 2, не подкрепиха 

предложението. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

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

кмете, колеги. Аз имам въпроси по две точки. Първият е свързан с контейнерите за 

строителни отпадъци. Първо има ли яснота колко ще бъдат? Според мен трябва да бъде 

определена цена за тяхното изхвърляне, тъй като в годината не можем да правим промяна, 

до другата година. Второто е свързано с редовното ми питане до кога къщите за гости ще 

плащат такса, като жилищни сгради? Крайно време е недостига на средствата за 

сметосъбирането да бъдат покривани и от тях. Мисля че заявяване на една кофа ще им 

струва около 150 лв. на година. Пак апелирам да бъде поставена такса за тези къщи за 

гости различна от тази за жилищните сгради. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По отношение на първия въпрос на г-н Гуцов, 

абсолютно резонен е въпроса. За първи път предстои да се предлага такава услуга не сме 

имали съответното време да изчислим цена на услугата. Строителните отпадъци са 

специален вид отпадъци и не попадат в категорията на битовите отпадъци, това ни 

изважда от необходимостта непременно да приемем цена на услугата с приемането на 

план сметката. В план-сметката влизат само самите съдове, след като стане ясно как ще се 

извозват отпадъците ще стане ясно и как ще се калкулира услугата. В общините има 

различни практики. При някой, общината предоставя само съда, а самото извозване се 

извършва примерно от строителната фирма, която извършва ремонта, или се заплаща на 
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външен изпълнител. Не е проблем, че в рамките на другата година ще се определи цена на 

услугата за извозване на строителни отпадъци. По отношение къщите за гости. Този 

проблем съм го поставял на различни нива, форуми. Проблемите с къщите за гости и 

реално генерирането на отпадъци е сериозно, но законодателството не дава възможност да 

се третират по друг начин тези имоти. Нито принудително да се определя колко съдове да 

се предоставят за ползване. Това дали ще подаде декларация или няма да подаде и ще се 

определи размера на таксата на база данъчна оценка е изцяло по преценка на собственика. 

Друг е въпроса, че не само къщи за гости, а и други по-големи туристически обекти 

заявяват един вид съд за отпадъци, генерират повече отпадък, а използват съседни съдове 

и т.н. Като се премине към определяне на ТБО на база количество, тогава ще се изчистят 

тези проблеми, ако по-рано не настъпи някаква промяна в законодателството. Решаването 

на този проблем не е в правомощието на общинска администрация, нито на Общинският 

съвет. 

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 одобряване на план-сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2023 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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 178 / 08.12.2022 г. 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на 

община Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 

г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 62, чл. 66, чл. 67 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси”, раздел първи „Такса за битови 

отпадъци” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18 от НОАМТЦУ за 

необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на 

битови отпадъци и почистване на площите за обществено ползване на територията 

на община Елена през 2023 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 

2. Определя цени за обслужване на съдове за битови отпадъци за 2023 г., включващи 

разходите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в 

съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ съгласно 

Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2023 г. в промил поотделно за 

всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 18, 

ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

4. Приема протокол от проведено обществено обсъждане. 

 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 16-то заседание на Общински съвет Елена в 16:00 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 

 

 


