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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 7  

 

Днес 29 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-жа Десислава Шопова – зам.-кмет ХД на община Елена, г-жа Силвия Мирянова - 

директор на дирекция ФБМП, инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината,          

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

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. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен 

дълг за осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на 

проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично 

осветление на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно предложение за изменение на Договор № РД.02.11-2 / 

15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - публична общинска 

собственост на Община Елена. 

  Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 

 Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 

2023 година. 

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 

и кв. 9 по плана на селото. 

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Средни колиби - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата 

кв. 4 и кв. 7. 

  Вн.:Кмета на общината 

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

устройствен план - Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект - кабелна 

линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по 

КККР за урбанизираната територия на землище гр. Елена 

  Вн.:Кмета на общината 

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

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 

48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище         с. Мийковци в 

околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 

32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци 

  Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

лечението на Стоян Иванов Момев. 

  Вн.:Кмета на общината                                                                         

12. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

лечението на Ванина Михайлова Михайлова. 

  Вн.:Председател на ОбС 

 

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

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 

проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен 

дълг за осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на 

проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично 

осветление на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно предложение за изменение на Договор № РД.02.11-2 / 

15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - публична общинска 

собственост на Община Елена. 

  Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 

 Вн.:Кмета на общината 

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

масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 

2023 година. 

  Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 

и кв. 9 по плана на селото. 

  Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен план на 

с. Средни колиби - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата 

кв. 4 и кв. 7. 

  Вн.:Кмета на общината 

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

устройствен план - Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект - кабелна 

линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по 

КККР за урбанизираната територия на землище гр. Елена 

  Вн.:Кмета на общината 

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

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 

48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище         с. Мийковци в 

околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 

32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци 

  Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

лечението на Стоян Иванов Момев. 

  Вн.:Кмета на общината                                                                         

12. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

лечението на Ванина Михайлова Михайлова. 

  Вн.:Председател на ОбС 
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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. 

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 като вносител 

докладва за разлика в цените подадени от ЦПЛР за заложените суми за закупуване на 

мултимедия, преносим компютър и телевизор, които се намалят съответно с 12 лв., 13 лв. 

и 7 лв. Общата стойност на намалението е 32 лв., отразено в приложението. 

/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 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

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

проведеното гласуване общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, 

„против”- 2, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник:  Един ден преди края на годината да включваме в 

Инвестиционната програма реконструкцията на ВВМ на селата Майско и Константин ми 

идва несериозно. Всички присъстващи искаме да се случи това, ама как ще я свършим тази 

работа за два дни, или е направено предварително без знанието на Общинския съвет? 

Улица Дойно Граматик е улицата към гимназията. Тук е включена в неотложните 

ремонти, но защо ще се поставя асфалт върху калдъръма, в тази част на града. Много 

неудачно решение. То вече е свършено, но според мен трябва да си съхраняваме 

старинния облик на града, за да сме атрактивни, като туристическа дестинация.  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По първия въпрос за ВВМ. С Решение на 

Общинският съвет съм упълномощен да извърша всички фактически и правни действия 

свързани с подаването на проектно предложение по програмата за развитие на селските 

райони. Едно от тези действия е провеждането на процедура за възлагане на обществена 

поръчка, сключването на договор и подаване на проектното предложение, което бе 

направено на 23 декември, в срока който е по процедурата.  

Сашо Топалов – общински съветник: Това беше за кандидатстване. Имаме ли одобрение, 

защото преди малко казахте, че сме кандидатствали и по всяка вероятност ще бъдем 

одобрени.  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не казвам нищо различно и в момента.  

Сашо Топалов – общински съветник: На практика ние правим промяна в Инвестиционната 

програма за два дни, включвайки нови обекти.  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: С Решение на Общинския съвет, Община Елена е 

одобрена да подаде проектно предложение. Тези средства са за изготвяне на технически 

проект, който е неразделна част от документацията. С последната точка от решението съм 

упълномощен да извърша всички фактически и правни действия свързани с 

кандидатстването. Провели сме обществена поръчка, имаме спечелил кандидат, сключен 

договор.  
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Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Кмете, кога взехме решение? На предходната 

сесия и Вие вече направихте процедура, обществена поръчка, има изпълнител. Нещо не е в 

ред работата. Не е логично два дни преди нова година да правим запис на нови обекти в 

Инвестиционната програма. Ние сме Ви дали правомощия да предприемете всички 

действия за кандидатстването.  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: И кое не е наред? 

Сашо Топалов – общински съветник: Вие си правите каквото си искате и ние го 

узаконяваме. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Ако нямаше решение на Общинския съвет да се 

подаде проектно предложение, разбирам да кажете, че си правя каквото искам, но при 

положение, че има решение на Общинския съвет и проектирането е част от самата 

процедура на кандидатстване, нали малко силно казано. 

Сашо Топалов – общински съветник: Всеки има право да изрази мнение. За мен това са 

нелогични неща.  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Нелогичното щеше да бъде неизпълнение на 

решението на Общинския съвет. Да не бяхме подали проектното предложение.  

Сашо Топалов – общински съветник: Значи проекти за ВВМ за двете села направихте за 

един месец. Браво и друг път така да работите, пожелавам Ви. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По втория въпрос на г-н Кънчев. Улица Дойно 

Граматик си е асфалтова. Калдъръма не е на Дойно Граматик. От затворената улица от 

Детска ясла към моста до музея Иларион Макариополски си беше асфалт.  

Симеон Кънчев – общински съветник: Може да греша, много отдавана не съм минавал от 

там. Наша е грешката, че не се задълбочаваме като ни се предлагат извършването на 

ремонти на улици. За мен е редно да си запазваме старите настилки характерни за 

възрожденския стил на града. 

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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

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

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179 / 29.12.2022 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, 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 

предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за осигуряване на средства 

за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за внедряване на 

енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на община Елена. 

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

предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за осигуряване на средства 

за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за внедряване на 

енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление 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 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

предложението за предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за 

осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за 

внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на 

община Елена, като след проведеното гласуване 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. 
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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 предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг 

за осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за 

внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на 

община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за 

осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на 

проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично 

осветление на община Елена 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг, и разпоредбите на Глава Четвърта, Раздел Втори от Закона за 

енергийната ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за осигуряване на 

средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за 

внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично 

осветление на община Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да проведе процедура по Закона за 

обществените поръчки за избор на изпълнител по ЕСКО договор при условията 

на поемане на общински дълг при следните параметри:  
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2.1. Максимален размер на дълга: 1 200 000 лв. (Един милион и двеста хиляди 

лева); 

2.2. Валута на дълга: лева; 

2.3. Срок и начин на усвояване на дълга: При договаряне с гарантиран резултат, 

дългът възниква с приемо-предавателния протокол, който отразява 

надлежното завършване и предаване на дейностите от Етап 1 от договора. 

Този дълг ще намалява всяка година с договорените гарантирани икономии 

към Изпълнителя; Срок на погасяване: до 5 години. 

2.4. Източници за погасяване на главницата: Финансови средства от местни 

приходи и изравнителна субсидия, отчитайки размера на реализираните 

икономии от годишните разходи за електрическа енергия в резултат на 

направената инвестиция; 

2.5. Максимален лихвен процент: Не повече от 2%. 

2.6. Начин на обезпечение: Без обезпечение. 

2.7. Други условия: Без начисляване на такси, комисионни и други 

възнаграждения.  

3. За периода на изплащане на инвестицията по договора с гарантиран резултат 

(ЕСКО договора), в съответствие с условията на поетия общински дълг и 

клаузите на сключения договор с гарантиран резултат, в бюджетите на общината 

да се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на 

договора съответстват на нормализираното енергопотребление за улично 

осветление на община Елена. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен 

финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

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

приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов 

одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г., 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 приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 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  № 181 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит 

на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

 

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

местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140 от Закона за публични финанси и чл. 44, ал. 5 

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

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

община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема одитен доклад на Сметна палата № 0100312522 за извършен финансов одит 

на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г., съдържащ 

немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

предложение за изменение на Договор № РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне 

на концесия на плувен комплекс - публична общинска собственост на Община Елена. 

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

предложение за изменение на Договор № РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне 

на концесия на плувен комплекс - публична общинска собственост на Община Елена. 
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/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 29.12.2022 г. от 

13.40 часа Вариант 1 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор № 

РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - 

публична общинска собственост на Община Елена. Общинските съветници от 

Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, 

„въздържали се”- няма. 

Вариант 2 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор № 

РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - 

публична общинска собственост на Община Елена не бе подкрепен след гласуване с 2 

гласа „за”, „против”- 3, „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 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

Вариант 1 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор № РД.02.11-2  

15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - публична общинска 

собственост на Община Елена. Общинските съветници от Постоянната комисия не 

подкрепиха предложението след гласуване с 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- 

1. 

Вариант 2 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор          

№ РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - 

публична общинска собственост на Община Елена бе подкрепен с 3 гласа „за”, „против”- 

2, „въздържали се”- няма. 

Стоян Златев – председател на ОбС: Има ли възможност да се завиши годишното 

концесионно възнаграждение? 

Дадена бе думата на: 

Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината: Такова увеличение не е предвидено в Закона 

за концесиите. Към изменение на концесионния договор се пристъпва само по взаимно 

съгласие на страните. 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Едностранно изменение не е законосъобразно. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Валентин Гуцов – зам.-председател ОбС:  До колкото разбирам мотивите за отказ за 

продължаване на концесията е сумата, която трябва да се плаща. Не зная с тези мотиви 

можем ли да му откажем, тъй като по закон той има това право. Развалянето на една 

концесия и започване на процедура ще доведе в определен период града да остане без 

наемател на този обект. Концесионната такса изглежда наистина ниска, но поддръжката на 

едно такова съоръжение през годината е доста голяма цифра, а времето през което може да 

се ползва е максимум три месеца. Има и други желаещи е видно от предложението, но 

трябва да се знае, че една нова концесия предполага едни нови условия, сумата също ще 

бъде различна, но ще бъде обвързана и с инвестиционни разходи, които са не малък 

разход.  Дали да продължим концесията или не? За себе си имам позиция и не желая да 

влияя на другите, ще я изразя с гласуването си. 

Други изказвания 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 Вариант 1 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор    

№ РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - 

публична общинска собственост на Община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ПРОТИВ” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ПРОТИВ” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ПРОТИВ” 

 

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема.  

 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване Вариант 2 от проекта за решение на предложението за изменение на Договор   

№ РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - 

публична общинска собственост на Община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 182 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Предложение за изменение на Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г. относно 

предоставяне на концесия на плувен комплекс - публична общинска собственост на 

Община Елена 

 

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

местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите и § 5, ал. 2, във връзка с ал. 

1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите във връзка с  чл. 

141, ал. 2 от същи закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема заявление с вх. № ФС.03.06-3 (1) / 07.10.2022 г. от концесионера „СИВ – 

2002“ ЕООД за изменение на Договор РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 г., изменен с 

допълнително споразумение от 28.01.2011 г. за предоставяне на концесия върху 

нежилищен имот - публична общинска собственост, а именно: плувен комплекс с 

обща площ от 6 700 кв. м, включващ два плувни басейна с прилежащ терен и 

обслужващата инфраструктура, находящ се на ул. „Кършовска“ в гр. Елена за 

удължаване с една трета от срока, за който е сключен – 20 години, т. е. с 6 години 

и 6 месеца. 

2. Изменя Договор № РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 г., изменен с допълнително 

споразумение от 28.01.2011 г., сключен между Община Елена и „СИВ – 2002“ 

ЕООД, чрез удължаване на определения с Решение № 38 / 10.07.2002 г. на 

Общински съвет Елена срок с 6 години и 6 месеца., считано от 01.02.2023 г. 

2.1. Изменя срока в чл. 2, ал. 1 от концесионния договор, както следва: 

Стара редакция: 

Чл. 2. /1/. Договорът се сключва за срок от 20 години, считано от първия ден на 

месеца, който следва месеца, през който е извършено подписването му. 

Нова редакция: 

Чл. 2. /1/. Договорът се сключва за срок от 26 години и 6 месеца, считано от 

първия ден на месеца, който следва месеца, през който е извършено 

подписването му. 

2.2. Актуализира годишното концесионно възнаграждение по чл. 41, ал. 1, т. 1.2. 

от Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г., последващо изменен с допълнително 

споразумение от 28.01.2011 г., като вместо 1 212.00 лв., концесионното 

възнаграждение става 1 425.30 лв. без. вкл. ДДС. 

3. Всички останали клаузи на Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г., както и на 

сключените допълнителни споразумения към същия, остават непроменени. 

4. Възлага на кмета на община Елена: 

4.1. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, да подпише 

Допълнително споразумение № 2 към Договор № РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 г., 

изменен с допълнително споразумение от 28.01.2011 г.; 
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4.2. В 30-дневен срок от сключването на споразумението по т. 4.1., да публикува в 

Националния концесионен регистър обявление за изменение на възложена 

концесия с минимално съдържание, съобразно регламентираното в Закона за 

концесиите. 

 

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 предаване 

на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на 

територията на община Елена през 2022 г.“ за управление от Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново. 

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

предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

на територията на община Елена през 2022 г.“ за управление от Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново. 

/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 29.12.2022 г. от 

13.40 часа предложението за предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, 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 предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за 

управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново: 

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” 
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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  № 183 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за управление от 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

 

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. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни 

разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, град 

Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия 

съгласно приложения Протокол от 12.12.2022 г., неразделна част от настоящото 

решение, и възлага на кмета на Общината да приеме с двустранен Приемо-

предавателен протокол активи: 

 Сградно водопроводно отклонение по ул. „Трети Март“ № 6, гр. Елена на 

стойност 307.52 лв. без ДДС; 

 Сградно водопроводно отклонение по ул. „Дойно Граматик“ №1, гр. Елена, за 

УПИ XIII-441, кв. 28, по план на гр. Елена на стойност 320.83 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за УПИ III-123, кв. 39 по план на                   

с. Константин на стойност 341.40 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за имот с № 40035.450.22.1 по КККР на         

с. Крумчевци на стойност 303.23 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за УПИ IX – 194, кв. 16, с. Чакали,           

общ. Елена на стойност 319.03 лв. без ДДС; 

2. Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново придобитите активи 

извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията 

на община Елена през 2022 г.;  

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и 

ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и ВиК 

„Йовковци“ ООД, гр. В. Търново Договор, който е в сила от 01.06.2016 г., община 

Елена да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК 

„Йовковци“ ООД, активите по т. 1.;  
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4. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като изпрати Уведомление до 

председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК 

„Йовковци“ ООД, Велико Търново с приложени копия на необходимите документи. 

 

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 в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 2023 година. 

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

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

земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 2023 година. 

/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 29.12.2022 г. от 

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

масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 

2023 година, 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 в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 

2023 година: 

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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 184 / 29.12.2022 г. 

 

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

на земеделски земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 2023 година 

 

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 Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, 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 землището на с. Беброво за 

стопанската 2022 / 2023 година, съгласно приложение № 1, неразделна част от 

това предложение. 

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 частично 

изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - План за регулация и 

застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 и кв. 9 по плана на селото. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - План за регулация 

и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 и кв. 9 по плана на селото. 

/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 29.12.2022 г. от 

13.00 часа предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с. 

Тодювци - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 и 

кв. 9 по плана на селото, 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 12 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - 

План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 и кв. 9 по 

плана на селото: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 185 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - 

План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата кв. 4 и кв. 9 по 

плана на селото 

 

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

самоуправление и местната администрация, както и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 

125, ал. 8 от Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните 

разпоредби на ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на 

проектни кв. 4 и кв. 9: 

1.1. ПУП – ПР - План за улична регулация за премахване на проектна 

неприложена улична регулация между О.Т. 29-29-25 и между О.Т. 26-26а, 

изменение на главна улица с О.Т. 36-30-29-28-27, като уличнорегулационната 

линия се поставя по имотни граници, премахване на кв. 4 и кв. 9 и създаване 

на нов кв. 4;  

1.2. План за регулация на имот пл. № 39 – поставяне на неприложени 

дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и 

обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ ХІІІ-39 (нов) в кв. 4 

(нов) по плана на с. Тодювци. 

2. ПУП – ПЗ - План за застрояване на новообразувания УПИ ХІІІ-39 в кв. 4 по 

плана на селото. 

ПУП - ПР (План за регулация на улици и поземлени имоти) и ПУП - ПЗ (План за 

застрояване) да се съгласуват с НИНКН - гр. София.   

 
 

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 частично 

изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби - План за регулация и 

застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 4 и кв. 7. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби - План за 

регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 4 и кв. 7. 

/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 29.12.2022 г. от 

13.00 часа предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с. 

Средни колиби - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 

4 и кв. 7, 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 12 общински съветника. 

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

предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни 

колиби - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 4 и кв. 

7: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 186 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни 

колиби - План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 4 

и кв. 7 

 

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

самоуправление и местната администрация, както и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 

125, ал. 8 от Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните 

разпоредби на ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Средни колиби в зоната на имот пл. № 71, в обхвата на 

проектни кв. 4 и кв. 7: 

1.1. ПУП – План за улична регулация за премахване на проектна неприложена 

улична регулация между О.Т. 4а-4, премахване на кв. 4 и кв. 7 и създаване на 

нов кв. 4;  

1.2. ПУП – План за регулация за имот пл. № 71 в кв. 4 – поставяне на 

неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни 

граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ VІІІ-71 

(нов) в кв.4 (нов) по плана на с. Средни колиби. 
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2. ПУП – План за застрояване на новообразувания УПИ VІІІ-71 в кв. 4 по плана на 

селото. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план и 

План схема за трасе на линеен обект - кабелна линия СрН 20 kV за захранване на нов 

БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по КККР за урбанизираната територия на 

землище гр. Елена. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

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

план и План схема за трасе на линеен обект - кабелна линия СрН 20 kV за захранване на 

нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по КККР за урбанизираната територия на 

землище гр. Елена. 

/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 29.12.2022 г. от 

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

устройствен план - Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект - кабелна 

линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по 

КККР за урбанизираната територия на землище гр. Елена, като след проведеното 

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

няма, „въздържали се”- няма и настояват да се контролират действията по 

възстановяване на нанесените щети на инфраструктурата. 

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 даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект - кабелна 

линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по 

КККР за урбанизираната 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” 
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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  № 187 / 29.12.2022 г. 

 

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

план – Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 

20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по КККР за 

урбанизираната 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, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

Парцеларен план (в неурбанизирана територия) и План - схема (в урбанизирана 

територия) за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 20 кV за захранване на 

нов БКТП в имот с идентификатор № 27190.966.46 по КККР гр. Елена, ул. „Долни 

Чукани“. 

2. Дава разрешение за изработване Проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (в неурбанизирана територия) и План – схема (в урбанизирана 

територия) за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 20 кV за захранване на 

нов БКТП в имот с идентификатор № 27190.966.46 по КККР гр. Елена, ул. „Долни 

Чукани“. Трасето е с начална точка ТП „Долни Чукани“, находящ се в имот с 

идентификатор 27190.506.62, с НТП „Пасище“ (стопанисван от Община Елена), 

преминава през имот с идентификатор 27190.506.151, с НТП „За селскостопански, 

горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена), през имот с 

идентификатор 27190.103.59, с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“ 

(собственост на Община Елена), през имот с идентификатор 27190.103.60, с НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена), 

през имот с идентификатор 27190.103.62, с НТП „Дере“ (собственост на Община 

Елена), всичките по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

продължава в урбанизирана територия (околовръстен полигон „Долни Чукани“) 

– през имот 27190.966.71, с НТП „За второстепенна улица (собственост на Община 

Елена) и достига до нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по КККР гр. 

Елена, ул. „Долни Чукани“. Общата дължина на трасето е 357 лин. м., от който 

102 лин. м. и площ на сервитута 383 кв. м. в неурбанизирана територия на 
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землище гр. Елена и 250 лин. м. и площ на сервитута 525 кв. м. в урбанизирана 

територия – ул. „Долни Чукани“.  

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 подробния план. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

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

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

104518621, представлявано от заедно от всеки двама от членовете на 

Управителния съвет, Атанас Андреев Колев, Христо Петров Христов и Румен 

Георгиев Лалев, за имотите стопанисвани от Община Елена и собственост на 

Община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план и План - схема за 

трасе на техническата инфраструктура.  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

застрояване за включване имот с идентификатор 48057.72.507 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния полигон на с. 

Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по КККР за урбанизираната 

територия с. Игнатовци. 

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

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

регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 48057.72.507 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния полигон на с. 

Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по КККР за урбанизираната 

територия с. Игнатовци. 

/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 29.12.2022 г. от 

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

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 

48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в 

околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 

32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци, 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 подложи на гласуване 

предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 48057.72.507 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния 

полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по КККР за 

урбанизираната територия с. Игнатовци: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 188 / 29.12.2022 г. 

 

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

план - План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 

48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в 

околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 

32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 , чл. 110, ал. 

1, т. 1 и чл. 125, ал. 8 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за включване в околовръстния полигон на с. Игнатовци на имот № 

48057.72.507 по КККР на с. Мийковци с конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване” (ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № РД.02.05-397 / 

09.10.2008 година на Кмета на община Елена) 

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

регулация и застрояване за включване на имот с идентификатор 48057.72.507 по 

КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния 

полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по 

КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци. 

3. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имот с идентификатор 48057.72.507 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния полигон 

на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по КККР за 

урбанизираната територия с. Игнатовци и образуване на нов имот с проектен 

идентификатор 32305.301.41 по КККР. 

4. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът на новообразувания имот да поиска 

от Служба по геодезия, кадастър и картография гр. В. Търново да бъде извършена 

корекция на КККР с. Игнатовци и промяна на околовръстния полигон на селото.  
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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 отпускане 

на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на Стоян Иванов Момев. 

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

отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на Стоян Иванов 

Момев. 

/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 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Стоян Иванов Момев, 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 подложи на гласуване 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Стоян Иванов Момев: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 189 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Стоян Иванов Момев 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Стоян Иванов Момев, ЕГН 940524хххх, постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов“ № 91, вх. А, ет. 4, ап. 12, еднократна парична помощ в 

размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) за подпомагане разходите му 

за лечение. 

2. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури 

по т. 1 от настоящото решение. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите с 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Ванина Михайлова Михайлова 

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

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.12.2022 г. от 13.20 часа 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Ванина Михайлова Михайлова, 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 подложи на гласуване 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 

Ванина Михайлова Михайлова: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 190 / 29.12.2022 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечението на Ванина Михайлова Михайлова 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Ванина Михайлова Михайлова, ЕГН 580216****, еднократна парична 

помощ в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) за подпомагане разходи за лечение. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 

от настоящото решение. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 17-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 

 

 


