ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 18 ноември 2011 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. От
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев,
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, г-жа Елка Николова – директор на
дирекция „ФБУС”, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-жа
Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа Юлия Вараджакова – финансов
контрольор, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на МКБППМН, г-жа Мария
Симеонова – Гл.експерт „Човешки ресурси”, кмета на кметство с.Майско г-жа Зоя
Ангелова, кмета на кметство с. Константин г-н Стоян Комитов, г-жа Сийка Николова –
кметски наместник с.Марян, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н
Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Ана Атанасова – кметски
наместник с.Палици, г-н Йордан Йорданов кметски наместник с.Илаков рът, гости и
граждани.
Председателя на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.30, ал.4,
т.4 от ЗМСМА, във връзка с подадена молба № РД.01.05-32/15.11.2011 г. за предсрочно
прекратяване пълномощията на г-н Йордан Иванов Димитров като общински съветник
поради назначаването му за заместник кмет на община Елена чрез председателя на
Общинския съвет до Общинската избирателна комисия, покани д-р Стела Петрова
Горбанова-Василева да положи клетва и подпише клетвен лист, съгласно чл.32, ал.1 от
ЗМСМА.
След произнасяне на клетвата д-р Стела Петрова Горбанова-Василева, съгласно
чл.32, ал.2 от ЗМСМА подписа клетвен лист.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка Проект на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вн.: Председател ОбС
2. Предложение относно закриване на кметство с.Палици и кметство
с.Каменари, община Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на трудовите възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Елена.
Вн.: Кмета на общината
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4. Предложение относно определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Вн.: Председател ОбС
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи като
т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за актуализиране състава на
Местна комисия за обществен ред и сигурност, като т.6 в проекта за дневен ред да се
добави предложението за актуализиране състава на Областния съвет за развитие на
област Велико Търново и като т.7 в проекта за дневен ред да се добави предложението
за награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за високо спортно
постижение – световна титла в категория до 56 кг на 35-то първенство на планетата по
самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември 2011 г..
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.5 в проекта за решение да се добави предложението за актуализиране
състава на Местна комисия за обществен ред и сигурност:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.6 в проекта за решение да се добави предложението за актуализиране
състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.7 в проекта за решение да се добави предложението за награждаване с
парична награда Калина Георгиева Стефанова за високо спортно постижение световна титла в категория до 56 кг на 35-то първенство на планетата по самбо за жени
и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември 2011 г.:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка Проект на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вн.: Председател ОбС
2. Предложение относно закриване на кметство с.Палици и кметство
с.Каменари, община Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на трудовите възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Елена.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Вн.: Председател ОбС
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5. Предложение относно актуализиране състава на Местна комисия за обществен
ред и сигурност.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно актуализиране състава на Областния съвет за развитие
на област Велико Търново
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно награждаване с парична награда Калина Георгиева
Стефанова за високо спортно постижение - световна титла в категория до 56 кг на 35-то
първенство на планетата по самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември
2011 г.
Вн.: Председател ОбС
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна
присъстващите с предложението за избор на временна комисия за подготовка Проект
на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Аз Сашо Топалов подкрепям
направеното предложение за избор на временна комисия за подготовка Проект на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и призовавам всички
общински съветници да го подкрепят.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник
за организацията и дейността на Общинският съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Избира временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за
организацията и дейността на Общинският съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Владимиров Гуцов
ЧЛЕНОВЕ:
Магдалена Любомирова Борисова
3

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 18.11.2011 г.
Стоян Николаев Златев
Симеон Стоянов Кънчев
Лазар Николов Костов
2. Проектът за Правилник да бъде внесен за разглеждане на следващо заседание
на Общински съвет.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за закриване
на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за закриване на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Категорично възразявам да се вземе
решение от Общински съвет Елена за закриване на кметство с.Палици и кметство
с.Каменари. Вие г-н Млъзев, правите предложение, което е постфактум – нека не
ставаме формалисти. Кмет на кметство няма след като там не се е провел избор за
такъв. Ще гласувам против. Това предложение съм го направил преди три месеца.
Законодателят е този, който закрива кметствата в община Елена, с промените в Закона
за административно – териториално устройство на Република България. Аз съм против!
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Ако след една година поради една или
друга причина жителите на едно от селата се увеличи и примерно станат 400 души –
Общинският съвет ще взема ново решение за създаване на кметство?
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов съгласен съм, че
законодателя е определил условията за закриване на кметствата, но компетентния орган
да вземе решение за закриване на кметство е Общинския съвет. Създаването и
закриването на кметства се извършва от компетентния орган – Общинския съвет с
вземане на решение. Г-н Моллов, ако се увеличат жителите на селото настъпват
промени в изискваното от чл.16, ал.1 от Закона за административно – териториалното
устройство на Република България предвидено условие за създаване на кметство, а
именно наличие на население над 350 души. Процедурата не е перфектна, аз също
нямам желание да се закриват кметствата. Общинският съвет също няма вина за това.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Аз много добре разбирам, че съгласно
новия Изборен кодекс кметства няма. Проведени ли бяха избори за кмет в с.Палици и
с.Каменари –не. Някой друг закрива кметствата, а ние общинските съветници трябва да
узаконим това със свое решение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за закриване на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община
Елена:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 3/18.11.2011 г.
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ОТНОСНО: Закриване на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община
Елена
С промените в Закона за административно – териториалното устройство на
Република България ((ЗАТУРБ) ДВ, бр. 9/2011 г.), чл. 16, ал. 1 е предвидено условие за
създаване на кметство - наличие на население над 350 души.
В община Елена, на условието на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ не отговарят две
кметства, тъй като населението в тях (към 21.06.2011 г.) е под 350 души, съответно
кметство с. Палици – 142 души и кметство с. Каменари – 226 души. Това налага
тяхното закриване.
Съгласно чл. 30 от ЗАТУРБ „Промяна, свързана със закриване на район и
кметство, както и промяна на границите им, се извършва при условията и по реда за
тяхното създаване.”, т. е. по реда на Раздел ІV “Кметство” от ЗАТУРБ, като
компетентния орган да вземе решение за закриване на кметства с.Палици и с.
Каменари, община Елена е Общински съвет – Елена.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.16 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.30 от ЗАТУРБ, във връзка с чл.16, т.1 и чл.17, ал.1, т. т.4 и 5 от ЗАТУРБ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
І. Закрива кметство с. Палици, община Елена, област Велико Търново.
ІІ. Закрива кметство с. Каменари, община Елена, област Велико Търново.
ІІІ. Възлага на кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за
извършване на промени в структурата на общинска администрация и в съответните
нормативни актове на общината, във връзка със закриването на кметствата.
ІV. До одобряване от Общински съвет – Елена на промени в структурата и
числеността на общинска администрация – Елена, кметовете на кметства в с. Палици и
с. Каменари да осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия,
функции и задължения, определени в нормативните актове и Устройствения правилник
на общинската администрация.
V. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.
Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник”, чрез областния
управител на област Велико Търново, който се произнася по законосъобразността му в
14-дневен срок от датата на получаването му.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на
кметства в община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на
кметства в община Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам Основното месечно
възнаграждение на кмета на община Елена да бъде колкото беше на досегашния кмет
на общината, максималния размер на трудовото възнаграждение – 1462 лв. Това е
много нисък размер на възнаграждение за обема на работа, която извършва кмета на
общината и отговорността, която носи. Най-солидарно и мъжки предлагам
максималния размер на трудовото възнаграждение за кмета на общината. За кметовете
на кметства с.Майско и с.Константин, предлагам размера на трудовото възнаграждение
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от 600 лв. да стане 700 лв., а размера на трудовото възнаграждение на кмета на
кметство с.Беброво от 550 лв. да стане 620 лв. С решение гласувано от съветниците от
ГЕРБ, закрихте две от кметствата в община Елена, нека дадем шанс на останалите
кметове за развитие на кметствата.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.1 да се допълни
размера на трудовото възнаграждение на кмет на община с население от 10 001 до
50 000 души – 1462 лв.
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.2 размера на
трудовото възнаграждение на кмет на кметство с.Майско с население 1293 души от 600
лв. да стане 700 лв.:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.2 размера на
трудовото възнаграждение на кмет на кметство с.Константин с население 1198 души от
600 лв. да стане 700 лв.:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.3 размера на
трудовото възнаграждение на кмет на кметство с.Беброво с население 376 души от 550
лв. да стане 620 лв.:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване г-н Симеон Кънчев напусна залата с мотив, че не е
съгласен с проведеното гласуване, като заяви че не желае да участва в подобен цирк.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам да прегласуваме направените
предложения за промяна размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства с.Майско и с.Констнатин.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на повторно
гласуване направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.2 размера
на трудовото възнаграждение на кмет на кметство с.Майско с население 1293 души от
600 лв. да стане 700 лв.:
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на повторно
гласуване направеното предложение за допълнение проекта за решение: В т.2 размера
на трудовото възнаграждение на кмет на кметство с.Константин с население 1198 души
от 600 лв. да стане 700 лв.:
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
След настъпилия смут в залата председателя на Общинския съвет г-н Валентин
Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Внесох, като предложение досегашните
размери на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства. С приемането на
новия бюджет ще видим дали има възможност за увеличение на основните месечни
заплати. Ако се бяхте придържали към основното предложение този смут щеше да бъде
избегнат.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
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г-н Стоян Златев – общински съветник: Предлагам да се подложи на гласуване
внесеното предложение за определяне трудовите възнаграждения на кмета на общината
и кметовете на кметства в община Елена, с предложените от кмета на общината
размери на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства с. Майско 600 лв.,
с.Константин 600 лв., с.Беброво 550 лв. и предложения максимален размер на
трудовото възнаграждение на кмета на общината в размер на 1462 лв.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за определяне трудовите възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства в община Елена, с определените от кмета на общината размери
на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства с. Майско 600 лв., с.Константин
600 лв., с.Беброво 550 лв. и предложения максимален размер на трудовото
възнаграждение на кмета на общината в размер на 1462 лв.:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за определяне трудовите възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства в община Елена:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства в община Елена
Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете
в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
Основните месечни заплати на кметовете на общини и кметовете на кметства се
определят в границите, определени в Приложение № 5 от ПМС № 67 ОТ 14.04.2010 г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности.
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.4, ал.3 и чл.8, ал.2 от ПМС № 67 от
2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства, считано от 07 ноември 2011 г. както следва:
№

Кмет

1.

Кмет на община с население от
10 001 до 50 000 души
Кмет на кметство с население от
501 до 2500 души
Кмет на кметство с.Майско с
население 1293 души
Кмет на кметство с. Константин с

2.

Минимална Максимална
ОМЗ
ОМЗ
846

1462

Размер на
трудовото
възнаграждение
1462

373

834

600

373

834

600
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3.
6.

население 1198 души
Кмет на кметство с население до
500 души
Кмет на кметство с. Беброво с
население 376 души

314

770

550

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, като вносител запозна
присъстващите с предложението за определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2,
т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, като даде
думата на общинските съветници да дадат предложения за двама члена на Комисията.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-ца Магдалена Борисова – общински съветник: Предлагам за член в Комисията
да бъде избран г-н Лазар Костов.
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам за член в Комисията за
установяването на конфликт на интереси да бъде избран г-н Йордан Йорданов.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за член в Комисията за установяването на конфликт на интереси да
бъде избран г-н Лазар Костов:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за член в Комисията за установяването на конфликт на интереси да
бъде избран г-н Йордан Йорданов:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 5/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 25, ал.2, т.3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Утвърждава следния състав на Комисия за установяването на конфликт на
интереси:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Любомирова Борисова
ЧЛЕНОВЕ:
Лазар Николов Костов
Йордан Иванов Йорданов
2. Възлага на Комисията организацията по изпълнението на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
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3. Настоящото Решение отменя Решение № 11 от 29.01.2009 година на
Общински съвет – Елена.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред и сигурност.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред и сигурност.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинския съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред и
сигурност:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 6/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред и
сигурност
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Актуализира състава на Местна комисия за обществен ред и сигурност,
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Владимиров Гуцов – Председател на ОбС – Елена;
СЕКРЕТАР: инж. Николай Петров Наумов – Служител по сигурността на
информацията и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при община
Елена;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Главен инспектор Атанас Минчев Пашов – Началник РУ „Полиция” – гр.
Елена;
2. Главен инспектор инж. Здравко Вилиянов Димитров – Началник РС „Пожарна
безопасност и защита на населението” – гр. Елена;
3. Ивона Йорданова Кънчева – Савова – Секретар „Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” при община Елена;
4. Калоян Златков Златев – ст. експерт „Гори и земеделие” при община Елена;
5. Костадин Савов Димитров – Председател на Местен съвет по туризъм;
6. Тихомир Йорданов Кузманов – Председател на сдружение ЛРД „Сокол 1899”
– гр. Елена.
2. Настоящото решение отменя Решение № 4/14.12.2007 г. на ОбС – Елена.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
актуализиране състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
В залата влиза общинския съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за актуализиране състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за актуализиране състава на Областния съвет за
развитие на област Велико Търново:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 7/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Областния съвет за развитие на област
Велико Търново
С писмо, изх. № 9118-6/15.11.2011 г. на Областен управител – област Велико
Търново, се уведомяват кметовете на общини и председателите на общински съвети, че
е необходимо актуализиране състава на Областния съвет за развитие, на област Велико
Търново.
Създаването, дейността, състава, структурата и функциите на областните съвети
за развитие са регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и правилника
за неговото прилагане, като съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗРР и чл. 62, ал. 3 от Правилника
за прилагане на ЗРР – Председател на областния съвет за развитие е областният
управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на
общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури
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на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
на национално равнище.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 2 от Закона за
регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Утвърждава за член на Областния съвет за развитие на област Велико Търново
г-н Валентин Владимиров Гуцов – Председател на Общински съвет – Елена.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за високо спортно
постижение – световна титла в категория до 56 кг на 35-то първенство на планетата по
самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември 2011 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за високо спортно
постижение - световна титла в категория до 56 кг на 35-то първенство на планетата по
самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември 2011 г.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Световната титла на Калина
Стефанова е голяма чест за нашия град и аз предлагам, разбира се ако има такава
възможност, паричната награда от 2000 лв. да стане 2500 лв.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Да поздравим Калина Стефанова,
почетен гражданин на гр.Елена, доказа себе си за втори път. Преди една година
двукратната вече световна шампионка по самбо Калина Стефанова донесе своята първа
световна титла. В тази връзка искам да направя две предложения. Първо да бъде
възстановен транспаранта на Калина Стефанова, който бе издигнат в нейна чест
миналата година по същото време в център на град Елена. Нека не се наддаваме, като
на покер, гр.Елена не всеки ден посреща световен шампион, затова аз предлагам
паричната награда на Калина Стефанова от 2000 лв. да стане 3000 лв.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Да приемем направеното предложение
от кмета на общината размера на паричната награда от бюджета на общината да се
запази в размер 2000 лв. за г-ца Калина Стефанова.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-жа Снежана Капинчева – общински съветник: Аз подкрепям предложението
направено от г-н Сашо Топалов паричната награда на Калина Стефанова от 2000 лв. да
стане 3000 лв. Не всеки ден имаме световен шампион. Това е непредвидена сума, която
не може да бъде заложена в бюджета на общината. Считам че, 1000 лв. не е непосилна
сума, която не може да бъде осигурена от бюджета на община Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Това което Калина Стефанова постигна
като резултат от усилията, които е положила за спечелването на световната титла не
може да бъде измерено в пари. Паричната награда, с която община Елена награждава
Калина Стефанова е по скоро една морална награда. Ваше е правото да прецените
размера на паричната награда. Не възразявам с направеното предложение сумата от
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2000 лв. да стане 3000 лв. Важното е че имаме втори Световен шампион в лицето на гца Калина Стефанова. Ще повторя, че според мен този успех не се измерва в пари.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за увеличаване паричната награда за световната шампионска титла по
самбо на г-ца Калина Стефанова от 2000 лв. да стане 2500 лв.:
“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за увеличаване паричната награда за световната шампионска титла по
самбо на г-ца Калина Стефанова от 2000 лв. да стане 3000 лв.:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за награждаване с парична награда Калина
Георгиева Стефанова за високо спортно постижение – световна титла в категория до 56
кг на 35-то първенство на планетата по самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през
ноември 2011 г.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 8/18.11.2011 г.
ОТНОСНО: Награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за
високо спортно постижение – световна титла в категория до 56 кг на 35-то
първенство на планетата по самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през
ноември 2011 г.
Калина Стефанова е родена в град Елена. Започва да тренира джудо от трети клас
и се състезава дълги години за спортен клуб “ИПОН 87”- гр. Елена, с треньор г-н Иван
Мирянов. Като състезателка на еленския клуб Калина Стефанова е несменяема
републиканска по джудо от момичетата до девойки старша възраст, многократна
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медалистка от републикански, балкански, международни и европейски първенства и
шампионати. Избирана е за най-добър спортист на община Елена за 2005 г., 2006 и
2007 г.
Сега Калина Стефанова е студентка в Национална спортна академия и е
национална състезателка по самбо и джудо. В последните години е несменяема
републиканска шампионка във всички възрастови групи. През май 2008 г. на
европейското първенство по самбо в Беларус, става европейска шампионка при
девойки до 20 г. в категория до 56 кг.
За високите си спортни постижения и приноса в развитието на джудото и
самбото, както и за издигане спортната слава на град Елена през 2008 г. с решение на
ОбС – Елена е удостоена със званието „Почетен гражданин на град Елена”.
През 2009 г. завоюва два сребърни медала от европейкско и световно първенство
по самбо при девойки до 20 години.
Следващата година печели бронз на европейското първенство по самбо за жени в
Минск и сребро на фестивала на бойните изкуства в Пекин, който минава за
неофициална олимпиада.
минава за неофициална олимпиада.
На 5 ноември 2010 г., на Световното първенство по самбо за жени и мъже в
Узбекистан Калина Стефанова стана световна шампионка по самбо в категория до 56
кг. Титлата е най-големият успех в кариерата и.
Тази година е и европейски вицешампион по самбо в 30-тото първенство на
Стария континент за жени и мъже в София. Сребърното отличие е най-доброто
класиране на европейско при жените. Участва на Универсиадата в Китай. Шампионка е
на България по джудо и самбо за жени.
На 13 ноември 2011 г. Калина Стефанова стана за втори път световен шампион по
самбо в категория 56 кг на 35-тото първенство на планетата за жени и мъже в Литва.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Общински съвет – Елена дава съгласие да бъде наградена с парична награда в
размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) от бюджета на общината Калина Георгиева
Стефанова за високи спортни постижения – световна шампионска титла по самбо
(категория до 56 кг) на Световното първенство по самбо за жени и мъже във Вилнюс
(Литва) през ноември 2011 г.
2. Възлага изпълнението на кмета на община Елена.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н
Валентин Гуцов закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
Гл. специалист ОбС
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