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П РО ТОКОЛ  
 

№ 2  
 

Днес 17 февруари 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, 
като отсъстваха общинските съветници Сашо Топалов и Снежана Капинчева. От 
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона 
Кънчева-Савова, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-жа Елка 
Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа Петя Добрева-Костадинова – началник 
сектор „УСКП”, г-н Румен Георгиев – началник сектор „МДТ”, инж.Анка Стойкова – 
главен инженер, г-жа Димка Петрова – главен счетоводител, г-жа Мария Симеонова – 
гл.експерт „Човешки ресурси”, кмета на кметство с. Каменари г-н Стоян Драгостинов, 
г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Росица Стефанова - кметски 
наместник с.Тодювци и граждани. 

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 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 
ред : 

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

 
1. Предложение относно приемане отчет за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2011 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост за 2012 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2012 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 
проектно предложение по Оперативна програма „ Регионално развитие”, схема 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”. 

   Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността управител 

на „Хоспис-Елена” ЕООД, до провеждането на конкурс. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за 
подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в община Елена, настанени в 
„Хоспис Елена” ЕООД. 

   Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 

по КВС на землище с.Майско за изграждане на спортно съоръжение – футболно 
игрище. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно обединяване на имот № 000593 по КВС на землище 
с.Констнатин с част от имот № 153027. 

   Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение относно даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от 

Закона за устройство на територията, за учредяване право на преминаване на кабел       
20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с.Беброво      
№ 000971 № 000946), с дължина на трасето 1585 м. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване съгласие за учредяване право на преминаване, 
за прокарване на кабелно трасе 20 кV и отказ да се учреди право на преминаване на 
кабелно трасе 20 кV в урбанизираната територия на гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Оттеглям т.5 от проекта за решение относно 
избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Хоспис-Елена” ЕООД, до 
провеждането на конкурс. Причината е, че се оказа, че не разполагам с цялата 
информация, изникнаха нови неща, от които е видно че не е нужно да се взема такова 
решение. На следващо заседание ще внеса подобно предложение с нови мотиви. Като 
т.5 предлагам да включите предложение относно промяна в Решение № 3/19.01.2012 г.  

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване на мястото на оттегленото предложение за избор на временно изпълняващ 
длъжността управител на „Хоспис-Елена” ЕООД, до провеждането на конкурс, като т.5 
в проекта за решение да се добави предложението за промяна в Решение № 
3/19.01.2012 г.: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно приемане отчет за изпълнението на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2011 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост за 2012 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2012 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с 
проектно предложение по Оперативна програма „ Регионално развитие”, схема 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”. 

   Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно промяна в Решение № 3/19.01.2012 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за 

подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в община Елена, настанени в 
„Хоспис Елена” ЕООД. 

   Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 

по КВС на землище с.Майско за изграждане на спортно съоръжение – футболно 
игрище. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно обединяване на имот № 000593 по КВС на землище 
с.Констнатин с част от имот № 153027. 

   Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение относно даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от 

Закона за устройство на територията, за учредяване право на преминаване на кабел       
20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с.Беброво      
№ 000971 № 000946), с дължина на трасето 1585 м. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно даване съгласие за учредяване право на преминаване, 
за прокарване на кабелно трасе 20 кV и отказ да се учреди право на преминаване на 
кабелно трасе 20 кV в урбанизираната територия на гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

 
ПО ПЪРВА 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 приемане 
отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост за 2011 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост за 2011 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 17.00 часа предложението за приемане отчет за 
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изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост за 2011 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против” – няма и 1 глас 
„въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 приемане отчет за изпълнението на Програмата 
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 15/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2011 година 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2011 година. 
 
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 приемане 
Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 г. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост за 2012 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 г., като го 
подкрепя с 4 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Предлагам в проекта за Програма в ІІ. Прогноза 
за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост – А. Управление на 
имоти-общинска собственост, да допълним т.8 със следния текст: „Приходи от 
абонамент на паркоместа в централната част на града” – с прогнозен резултат 3 000 лв. 
и т.9 със следния текст: „Приходи от рекламни съоръжения” – прогнозен резултат 5 000 
лв. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам в проекта за Програма в VІ. 
Описание на обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 
имоти, да запишем – За изграждане на мотополигон гр.Елена. 
г-н Валентин Гуцов – Председател ОбС-Елена: С писмо с изх.№ РД.01.06-8/23.01.2012 
година съм изпратил до кмета на общината  предложение, общинската администрация 
да изготви и внесе в Общински съвет –Елена проект за Наредба за рекламната дейност 
на територията на община Елена. В момента нямаме приет нормативен документ и 
според мен не е редно да залагаме приходи от „нещо”, което не е нормативно уредено. 
Програмата е отворен документ и може да се актуализира през цялата година.   

 Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Аз го предлагам като проект, а нормативно ще 
бъде прието в последствие. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. 
Подкрепям направеното предложение от д-р Пеев, крайно време е да въведем порядък 
при поставянето на рекламни табла и паркирането в централната част на града особено 
в празничните и почивните дни. Подкрепям и предложението на г-н Лазар Костов, нека 
съхраним съоръжението, в което бяха вложени много средства и труд. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Д-р Пеев, съгласен съм с Вас, в общината да 
постъпват приходи от поставянето на рекламни съоръжения, както и да бъдат 
стандартизирани. Вижда се че паркоместата в централната част на града са малко. Нека 
не прибързваме да залагаме приходи, първо да регламентираме начина по който това 
ще става. Залагайки 3 хил.лв. приходи от абонамент на паркоместа и 5 хил.лв. приходи 
от поставянето на рекламни съоръжения, увеличавате приходната част на бюджета с 8 
хил.лв., което според мен е пожелателно. Относно предложението на г-н Костов за 
мотополигона. В момента вървят съдебни дела. Проблема е чувствителен след 2010 
година. Не зная по какъв начин да уредим въпроса, дали чрез отчуждаване на земята и 
обезщетение на собствениците или да преговаряме с тях. Обекта не е от първостепенно 
значение, не е оправдано да бъде включен в момента в Програмата за управление и 
разпореждане с имотите- общинска собственост за 2012 година.   

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение в проекта за Програма в ІІ. Прогноза за очакваните приходи 
и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти – общинска собственост – А. Управление на имоти-общинска собственост, да 
допълним т.8 със следния текст: „Приходи от абонамент на паркоместа в централната 
част на града” – с прогнозен резултат 3 000 лв. 
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.  Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение в проекта за Програма в ІІ. Прогноза за очакваните приходи 
и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти – общинска собственост – А. Управление на имоти-общинска собственост, да 
допълним т.9 със следния текст: „Приходи от рекламни съоръжения” – прогнозен 
резултат 5 000 лв. 
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.  Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение в проекта за Програма в VІ. Описание на обектите, за 
изграждането, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти да запишем – За 
изграждане на мотополигон гр.Елена. 
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.  Не се приема. 

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 приемане Програма за управление и 
разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 16/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2012 година 
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2012 година. 

 
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 приемане 
бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г.като помоли за 
следните корекции в записа на Инвестиционната програма във Функция 08: 
Икономически дейности и услуги. Обект – 395 Ремонт път VTR 3140 „Елена-
Багалевци- Тодювци” да стане след КМ 0+800. Обект – 586 да се допълни Ремонт път 
Беброво – Попска. Обект - 587 да се допълни Ремонт път Константин – Козя река. 
Допълнително раздаденото Приложения№ 9 да бъде отразено в проекта за решение 
като т.1.2.2.4. със следния текст: Приема План – график за разплащане на просрочените 
задължения от минали години. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане бюджета на 
Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, 
„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за 
приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г., като го 
подкрепят с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Росинка Георгиева – Председател на ПК ”Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 15.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане 
бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г, като го 
подкрепя с 3 гласа - „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 2. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 17.00 часа предложението за приемане бюджета на 
Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 
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извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, 
„против” – няма и 1 глас „въздържал се”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
16.02.2012 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г., като предлагат: 

І-во В т.1.5.3.3 Субсидията за стопанисване на туристическа база, предвидена за 
социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони сумата от 16 500 да 
станат 20 000 лв., като се увеличи приходната част с 3 500 лв. в частта приходи от 
разпореждане с общинско имущество – продажба на земи. 

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

ІІ-ро В Инвестиционната програма  във функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи да отпаднат обектите: 

515 Ремонт ограда ДЦДМУ гр.Елена; 
563 Ремонт сутерен и преустройство помещение в перално; 
564 Оформяне дворното пространство и озеленяване ДЦДМУ гр.Елена 
Подкрепили предложението  с 4 гласа - „за”, „против”-няма, „въздържал се”- 1. 
ІІІ-то В Културния календар да се добави – 1 октомври Международен ден на 

възрастните хора – организатори община Елена, със средства от общинския бюджет в 
размер на 100 лв., като сумата от 8 100 лв. за провеждане празник „Балканът пее и 
разказва” стане 8 000 лв. 

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

След проведените разисквания Постоянната комисия по Хуманитарни дейности 
подкрепя предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2012 г, с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: Средствата за ремонт на ограда, сутерен и 
преустройство помещение в перално и оформяне дворното пространство и озеленяване 
в ДЦДМУ гр.Елена са целеви и остават в резерв. Какво им е бъдещето за напред? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предвидените в Инвестиционната програма 
средства за ремонт на оградата в ДЦДМУ,  ремонта на сутерен и преустройството на 
помещение в перално, и оформянето на  дворното пространство и озеленяване на 
ДЦДМУ гр.Елена са преходен остатък. Независимо коя година са реализирани – няма 
да бъдат загубени – от капиталови средства остават в издръжката на ДЦДМУ гр.Елена. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

направеното предложение в проекта за решение в т.1.5.3.3 Субсидията за стопанисване 
на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и 
отдалечени райони сумата от 16 500 да станат 20 000 лв., като се увеличи приходната 
част с 3 500 лв. в частта приходи от разпореждане с общинско имущество – продажба 
на земи: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение в Инвестиционната програма  във функция 05: Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи да отпаднат обектите: 

515 Ремонт ограда ДЦДМУ гр.Елена; 
563 Ремонт сутерен и преустройство помещение в перално; 
564 Оформяне дворното пространство и озеленяване ДЦДМУ гр.Елена: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

направеното предложение в Културния календар да се добави – 1 октомври 
Международен ден на възрастните хора – организатори община Елена, със средства от 
общинския бюджет в размер на 100 лв., като сумата от 8 100 лв. за провеждане празник 
„Балканът пее и разказва” стане 8 000 лв. 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “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 приемане бюджета на Община Елена, 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2012 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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 17/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Елена, Инвестиционната програма за 
финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 
2012 година 
 

На основание на  чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА; чл.11, ал.9 и чл.12  от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС № 367 от 29.12 2011 г. за изпълнение 
на ДБРБ за 2012 г., писмо № ФО -01 / 10.01.2012 г.  на Министерство на финансите, 
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чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема бюджета на Община Елена за 2012 г. както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 6 770 036 лв. (Приложение № 1), в т.ч. 
1.1.1. приходи за делегирани от  държавата дейности в размер на  3 948 077  
лв., в т.ч. 

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в 
размер на  3 473 848 лв. 
1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи  за финансиране на държавни 
дейности  в размер на  53 600 лв. 
1.1.1.3.собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на 
общообразователни училища 1 300 лв. 
1.1.1.4. собствени приходи на Музей на възраждането  10 000 лв.;  
1.1.1.5.преходен остатък от 2011 г. в размер на  409 239 лв., разпределен съгласно 
Приложение №1-1 
1.1.2.приходи за местни дейности в размер на 2 821 959 лв., в т.ч. 
1.1.2.1. данъчни приходи 323 000 лв. 
1.1.2.2. неданъчни приходи  761 510 лв., в т.ч. от такса за битови отпадъци  в 
размер на 347 898 лв. 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 
951 800 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв.,  средства за зимно 
поддържане и снегопочистване 155 200 лв. 
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за   общински 
/местни/ дейности  649 600 лв., в т.ч.  
-за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 86 000 лв. 
-за изграждане и основен ремонт на общински пътища 563600 лв. 
1.1.2.5. предоставени трансфери минус 81 000 лв. 
1.1.2.6. временни безлихвени заеми минус 20 000 лв., в т.ч. предоставени заеми 
минус 342 382 лв., възстановени заеми 322 382 лв.; 
1.1.2.7. друго финансиране минус 54 489 лв.; 
1.1.2.8. преходен остатък  от 2011 г. в размер на  291 538 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 6 770 036 лв.  разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно /Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3;  
1.2.1.Приема разходи за  делегирани държавни дейностив размер 3 948 077лв. 

Разпределен по функции, както следва: 
 Общи държавни служби   547 714 лв. 
 Отбрана и сигурност     146 939 лв. 
 Образование             2 075 461 лв. 
 Здравеопазване               162 743 лв. 
 Социално осигуряване и грижи  809 643 лв. 
 Почивно дело и култура              205 577 лв. 
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1.2.2.За разходи с общински характер    2 821 959  лв. 
разпределени по функции, както следва: 

1.2.2.1.за местни дейности  2 688 882 лв., разпределен по функции както следва: 
 Общи държавни слежби     369 616 лв. 
 Отбрана и сигурност                      9 600 лв. 
 Образование                 101 504 лв. 
 Здравеопазване       49 448 лв. 
 Социално осигуряване и грижи   140 966 лв. 
 Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда       927 635 лв. 
 Почивно дело и култура    158 338 лв. 
 Икономически дейности и услуги              882 906 лв. 
 Разходи некласиф. В др.функции                    8 869 лв. 
 

1.2.2.2.резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IХ 40 000 лв., в 
т.ч.  за местни дейности, съфинансиране на проекти и за неотложни и непредвидени 
разходи. 

1.2.2.3.за дофинансиране на държавни дейности 133 077 лв.- общи държавни 
служби 110 566 лв.; отбрана и сигурност 14 368 лв.; образование 3 310 лв.; 
здравеопазване 3311 лв.; соц.осигуряване, подпомагане и грижи 1 522 лв.;  

1.2.2.4.Приема план-график за разплащане на просрочените задължения от минали 
години, съгласно Приложение № 9 

1.3. Приема Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите 
разходи за 2012 г. в размер на  общо   1 196 971 лв., в т.ч. капиталови разходи 
финансирани с  целева субсидия 703 200 лв; капиталови разходи финансирани от 
собствени средства по параграф 40-00 - 31 000 лв.; други собствени приходи 11 000 
лв.; капиталови разходи финансирани от ИБСФ 104 435 лв.;  други 162 212 лв., в 
т.ч. преходен остатък от 2011 г.,  (съгласно Приложение №3). 

 
1.4. Приема следните лимити за разходи: 
1.4.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните дейности в размер до 3 % от начислените  трудови възнаграждения / чл. 
32, ал. 2 от ПМС № 367/29.12.2011 г./. 

1.4.2.Представителни разходи от издръжката на местна дейност 122 "Общинска 
администрация". /чл. 13, т. 3 от ПМС № 367/29.12.2011 г./ 

-на кмета на общината в размер на 4 000 лв.; 
-на кметовете на кметства в с. Майско, с.Константин и с. Беброво по 250 лв. или 

общо за посочените кметства 750 лв. 
1.4.3. Представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1 

000 лв., от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет". /чл. 13, т. 3 от ПМС № 
367/29.12.2011 г./ 

1.4.4. За работно облекло до 270 лв. За  работещи  в системата на народната 
просвета, които прилагат  делегирани бюджети размерът на средствата е  по решение 
на директора на УВЗ.   

1.5. Приема разчет за целеви разходи както следва: 
1.5.1. За членски внос на община Елена в сдружения  – 7 000 лв. отразени в 

текущата издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация”. 
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1.5.2. За помощи 8 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 
“Общинска администрация”. 

1.5.3 Утвърждава  субсидии от приходите с общински характер за подпомагане на 
спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с 
нестопанска цел  съгласно чл.59 /2/  от Закона за физическо възпитание и спорт 
(ЗФВС), Упълномощава Кмeта на Общината да сключи договори за условията за 
ползване и отчитане на средствата.  

1.5.3.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи  сума 12 
300 лв.;. както следва: 

 СК по борба  сума 4 300 лв.;  

  СК по джудо  сума  5 500 лв.; 

 Сдружение „Св.Св.Константин и Елена” /конен спорт/ сума 2 500 лв. 
1.5.3.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи  сума 

6300 лв.;  както следва:   

 Клуб по ски-туризъм   сума 1500 лв.;  

 Клуб по спортно катерене сума 2000 лв.;  

 Клуб по туризъм   сума 800 лв.;    

 Клуб по вело-туризъм  сума 800 лв.; 

 Клуб на ветерани туристи  сума 1 200 лв.;  
1.5.3.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на 

туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и 
отдалечени райони  сума 20 000 лв.  

1.5.3.4.Субсидия за Футбол  сума 19 500 лв.  
 На ФК “Чумерна” се предоставят средства в размер на 17 000 лв.  
 На ФК с.Константин се предоставят средства в размер на 2500 лв.  

1.5.4. Определя средства за общински културни проявии и национални празници, 
съгласно календара за културни прояви (дейност 759 “Други дейности по културата”)  
до 45 000 лв.  

1.5.5. Определя средства за спортни прояви съгласно спортно – туристическия 
календар (дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”)  до  10 000 лв. 

1.5.6. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание 
чл.54, ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898 “Други дейности по 
икономиката”)– 10 000 лв.  

1.6.Утвърждава, на основание чл. 29 от ПМС № 367/29.12.2011 г., списък на 
длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи съгласно Приложение №4 

1.6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 
по т.1.6, имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на 
чл.29, ал.2 от ПМС №367 от 29.12. 2011 г..  

1.6.2.Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на 
педагогическия персонал до 85 %  по автомобилния транспорт за автобус от 
местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на 
получените средства – съгласно чл. 67 от ПМС №367/ 2011 г. 

1.7.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 98 192 лв., 
съгласно  предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по 
общинския бюджет, както следва: 
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1.7.1. Субсидирана численост и средства по читалища: 
№ Читалище Субсидирана 

численост 
Субсидия 

100% 
1. Елена 7,0 40432 
2. Беброво 1,0 5776 
3. Константин 1,0 5776 
4. Костел 0,5 2888 
5. Тодювци 0,5 2888 
6. Дрента 0,5 2888 
7. Палици 0,5 2888 
8. Руховци 0,5 2888 
9. Буйновци 0,5 2888 
10. Каменари 0,5 2888 
11. Илаков рът 0,5 2888 
12. Шилковци 0,5 2888 
13. Разпоповци 0,5 2888 
14. Чакали 0,5 2888 
15. Марян 0,5 2888 
16. Бадевци 0,5 2888 
17. Средни колиби 0,5 2888 
18 Багалевци 0.5 2888 
19. Резерв 0,5 2888 

 ОБЩО: 17,0 98192 
 
1.7.2. От остатък от 2011 г. за дейност читалища,  488 лв. се предоставят на 

Читалище с.Беброво във връзка с изпълнение на проект „Глобални библиотеки”. 
2.Определя максималния размер на дълга, както следва: 
2.1.максимален размер на новия общински дълг за 2012 г. - 0 лв. 
2.2.общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. – 0 лв. 
2.2.задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно 

предложение за поемане на дълг  в съответствие със ЗОД, в случай че е необходимо 
поемането му. 

3.Приема средствата за заплати за 2012 г. в държавни дейности, без Образование,  
съгласно Приложение № 5.  

4.Общински съвет определя числеността на персонала за делегираната от 
държавата дейност 122 Общинска администрация в рамките на средствата, определени 
по единните разходни стандарти  56 бр. и допълнителна численост 12 бр. с източник на 
средства от местни приходи /дофинансиране на делегираната от държавата дейност/.  

5. Приема числеността на персонала, средствата за заплати и месечно 
разпределение на средствата за заплати за 2012 г. в местни дейности и  дофинансиране, 
съгласно Приложение № 6.  

6. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с 
Приложение № 8 към параграф  28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. – Приложение № 7. 

7. Определя Второстепенните разпоредители  с бюджетни кредити съгласно 
Приложение №8. 
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8. Упълномощава Кмета: 

8.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни 
дейности, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г.: първо тримесечие – 30 на сто; 
второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 
на сто 

8.2. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи 
по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в 
рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на 
постъпленията. 

9. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с 
временни безлихвени заеми  от извънбюджетни сметки и фондове на общината 
съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ. 

10. Възлага на кмета на общината: 
10.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 
10.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена 

и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол. 

10.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на 
финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

10.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята 
на дарителите, донорите. 

10.5.Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, 
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени 
задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените 
вземания. 

10.6.Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по 
пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия 
на кмета на общината за бюджет 2011 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ: 

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в 
обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 
или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й 
размер в частта за  местните дейности; 

11.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за  местни дейности; 
11.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 

национални програми  и др. източници  за  реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

 11.5.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми. 
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12.Общински съвет Елена дава съгласие да се ползва безлихвен заем от 
Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени 
проекти и програми, съфинансирани от ЕС . 

13. Разходването на бюджетните средства  /без целевите средства/ се осъществява 
при съблюдаване на следните приоритети  

13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера  
на предоставените трансфери и се използват  по предназначение, като разходите за 
трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 
трудови разходи, за покриване на просрочените задължения от минали години; 
разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; 
неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи 
ремонти.  

14. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2012 г. конкретни мерки за 
изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет 

 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 даване 
съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
Оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за даване съгласие за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „ 
Регионално развитие”, схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”-няма, 
„въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: На каква стойност е проекта? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Проектното предложение се изработва в 
момента. Минималния размер за безвъзмездната финансова помощ е 200 000 лв., 
максималния е 500 000 лв. Уточнено е че двете общини партньори ще поемат по 1% от 
стойността на проекта, а община Елена, като водеща община ще осигури 3 % от сумата 
по бюджета към проектното предложение. Договора за партньорство ще бъде внесен за 
разглеждане на заседание на Общински съвет Елена.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 
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предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 18/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема „Подкрепа 
за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл. 9, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие 
на туризма”, операция  3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.2-02/2011; 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи споразумение с общините 
Златарица и Лясковец за съвместно кандидатстване с проектно предложение и 
изпълнение на предвидените в него дейности; 

3. Дава съгласие от бюджета на община Елена да бъде осигурен собствен принос в 
размер на 3% от сумата по бюджета към проектното предложение, но не повече от 
15 000 лв.; 

4. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия и 
процедури, вкл. подписването на съответните декларации и други документи според 
изискванията за кандидатстване, както и да внесе проектното предложение в срок 
до 15.03.2012 г. 

5. Потвърждава, че при одобряване на проектното предложение, изпълнението на 
задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически 
борси, изложения и панаири, изследване на въздействието на маркетинговите и 
рекламни дейности) ще продължи за период, не по-малък от една година след 
приключване на дейностите по проекта, като при необходимост допълнително 
финансиране ще бъде осигурявано от бюджета на община 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 промяна в 
Решение № 3/19.01.2012 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за промяна в Решение № 3/19.01.2012 г. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
предложението за промяна в Решение № 3/19.01.2012 г. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 19/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Решение № 3 / 19.01.2012 г. 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

Променя Приложение № 1към Решение № 3 / 19.01.2012 г. на Общински съвет 
Елена както следва: 
1. В раздел „Г“, т.2. се допълва с „експертни и контролни“ и текстът става „Служители 

с изпълнителски, експертни и контролни функции“ 
2. В раздел „Д“, от т.2 отпада „Старши“ и текстът става „Юрисконсулт“. 

 
ПО ШЕСТА 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 
осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за подпомагане на терминално болни 
лица с постоянен адрес в община Елена, настанени в „Хоспис Елена” ЕООД. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за подпомагане на терминално болни 
лица с постоянен адрес в община Елена, настанени в „Хоспис Елена” ЕООД. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за осигуряване на средства от 
бюджета за 2012 г. за подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в 
община Елена, настанени в „Хоспис Елена” ЕООД, като го подкрепя с 3 гласа „за”, 
„против” –няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
16.02.2012 г. от 16.00 часа предложението за предложението за осигуряване на средства 
от бюджета за 2012 г. за подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в 
община Елена, настанени в „Хоспис Елена” ЕООД, като го подкрепя с 4 гласа - „за”, 
„против”-няма, „въздържал се”- 1. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Стефка Костадинова – общински съветник: Ако в „Хоспис Елена” има настанени 7 
души с постоянен адрес в община Елена и се яви друг социално слаб жител на 
общината – той ще бъде ли приет? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината:  Ще помоля г-жа Юлка Стоянова – управител 
на „Хоспис Елена” да отговори на този въпрос. 
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Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена” ЕООД гр.Елена: В момента в 
„Хоспис Елена” са настанени 19 лица, 6 от които са с постоянен адрес в община Елена. 
До сега не се е случвало да надвишаваме този капацитет, но при случай ще 
преразгледаме кой има право, но имайте в предвид, че всички са потенциално 
терминално болни. Ние сме доволни и на 30 % дневна потребителска такса, която се 
поема от бюджета на Общината на човек и с капацитета до 7 настанени пациенти с 
постоянен адрес в община Елена, имайки в предвид, че тенденцията е здравното 
заведение постепенно да премине към самоиздръжка.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. 
за подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в община Елена, 
настанени в „Хоспис Елена” ЕООД: 
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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 20/17.02.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за подпомагане на 
терминално болни лица с постоянен адрес в Община Елена, настанени в „Хоспис Елена” 
ЕООД 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от Закона за 
общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. От 1 януари 2012 г. настанените в „Хоспис Елена” ЕООД, които са с 
постоянен адрес в община Елена, да бъдат подпомагани със средства от бюджета на 
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Общината в размер на 30% от установената дневна потребителска такса, а именно 6.00 
лв. на човек на ден.  

2. През 2012 г. със средства от общинския бюджет да се подпомагат до 7 заети 
места от капацитета на „Хоспис Елена“ ЕООД, при условие, че настанените пациенти 
са с постоянен адрес в община Елена.  

3. Възлага изпълнението на решението на кмета на община 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 
обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с.Майско за 
изграждане на спортно съоръжение – футболно игрище. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с.Майско 
за изграждане на спортно съоръжение – футболно игрище. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
16.02.2012 г. от 16.00 часа предложението за предложението за обособяване на имот с 
площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с.Майско за изграждане на спортно 
съоръжение – футболно игрище, като го подкрепя с 5 гласа - „за”, „против”-няма, 
„въздържали се”- няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за 
обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с.Майско за 
изграждане на спортно съоръжение – футболно игрище, като го подкрепя с 4 гласа „за”, 
„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 
046036 по КВС на землище с.Майско за изграждане на спортно съоръжение – футболно 
игрище: 
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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
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16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 21/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на 
землище с. Майско за изграждане на спортно съоръжение - футболно игрище 
 

На основание чл.21, ал.1, т.т.8 и 11, и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, 
ал.1, т.3 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се обособи имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на 
землище с. Майско. 

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по 
реда на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските 
земи, за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна 
предназначението на новообразувания имот и определяне на ново конкретно 
предназначение „спортно съоръжение - футболно игрище”. 

 
ПО ОСМА 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 
обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с.Констнатин с част от имот № 
153027. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с.Констнатин с част от имот № 
153027. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
16.02.2012 г. от 16.00 часа предложението за предложението за обединяване на имот № 
000593 по КВС на землище с.Констнатин с част от имот № 153027, като го подкрепя с 5 
гласа - „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за 
обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с.Констнатин с част от имот № 
153027, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 обединяване на имот № 000593 по КВС на 
землище с.Констнатин с част от имот № 153027: 
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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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 22/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с. Константин с 
част от имот № 153027 
 

На основание чл.21, ал.1, т.т.8 и 11, и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, 
ал.1, т.3 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие имот № 000593 по КВС на землище с. Константин да се обедини с 
част (8 дка) от имот № 153027.  

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда 
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските 
земи, за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, за 
промяна предназначението на новообразувания имот. 

 
ПО ДЕВЕТА 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 даване 
съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от Закона за устройство на територията, 
за учредяване право на преминаване на кабел 20 кV по оста на част от общински път 
VTR 3093 (номера в КВС на землище с.Беброво № 000971 № 000946), с дължина на 
трасето 1585 м. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от Закона за устройство на 
територията, за учредяване право на преминаване на кабел 20 кV по оста на част от 
общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с.Беброво № 000971 № 000946), с 
дължина на трасето 1585 м. 
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Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за 
даване съгласие, при условията и реда на чл.192, ал.3 от Закона за устройство на 
територията, за учредяване право на преминаване на кабел 20 кV по оста на част от 
общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с.Беброво № 000971 № 000946), с 
дължина на трасето 1585 м., като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”-няма, „въздържал 
се”-1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 даване съгласие, при условията и реда на чл.192, 
ал.3 от Закона за устройство на територията, за учредяване право на преминаване на 
кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище 
с.Беброво № 000971 № 000946), с дължина на трасето 1585 м.: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”

 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 23/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията, за учредяване право на преминаване на кабел 20 kV 
по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с. Беброво 
№ 000971 и № 000946), с дължина на трасето 1585 м. 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.192, ал.3 
от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство 
на територията, за учредяване право на преминаване, на „Агротурист” ЕООД, ЕИК: 
104612907, със седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, 
представлявано от Управителя Даниел Илиев Ненков, за прокарване на кабелно трасе 
20 kV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с. Беброво 
№ 000971 и № 000946) с дължина на трасето 1585 м. 

2. Кмета на община Елена да възложи изготвянето на оценка за учредяване 
правото на преминаване, която да бъде внесена за разглеждане в ОбС - Елена. 

 
ПО ДЕСЕТА 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 даване 
съгласие за учредяване право на преминаване, за прокарване на кабелно трасе 20 кV и 
отказ да се учреди право на преминаване на кабелно трасе 20 кV в урбанизираната 
територия на гр.Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за даване съгласие за учредяване право на преминаване, за прокарване на кабелно трасе 
20 кV и отказ да се учреди право на преминаване на кабелно трасе 20 кV в 
урбанизираната територия на гр.Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2012 г. от 16.30 часа предложението за 
даване съгласие за учредяване право на преминаване, за прокарване на кабелно трасе 
20 кV и отказ да се учреди право на преминаване на кабелно трасе 20 кV в 
урбанизираната територия на гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, 
„въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 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 даване съгласие за учредяване право на 
преминаване, за прокарване на кабелно трасе 20 кV и отказ да се учреди право на 
преминаване на кабелно трасе 20 кV в урбанизираната територия на гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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 отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
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16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”

 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 24/17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на преминаване, за 
прокарване на кабелно трасе 20 kV и отказ да се учреди право на преминаване на 
кабелно трасе 20 kV в урбанизираната територия на гр. Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.192, ал.3 
от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за учредяване право на преминаване, на “Калекс - В” ЕООД, 
ЕИК: 130885070, седалище и адрес на управление – гр. София, район Лозенец, ул. „Д-р 
Марин Русев” № 10, ет. 3, ап. 10, представлявано от управителя – Васил Александров 
Трендафилов, за прокарване на кабелно трасе 20 kV, както следва: 

а) 3178 м по полски пътища, по КВС на землище с. Блъсковци и землище гр. 
Елена - осово на трасетата: КВС на землище с. Блъсковци - полски пътища с № № 
039100, 039101, 056101, 000705, 000417; КВС на землище гр. Елена - полски пътища № 
№ 000256 (в частта му „полски път”) и 001102. 

б) 150 м по път VTR 3139 „Елена - Николовци” - в габарита и сервитута на пътя, 
без да се засяга конструкцията му; 

в) 3480 м по път VTR 3137 „Елена - Блъсковци” - в габарита и сервитута на пътя, 
без да се засяга конструкцията му; 

г) 50 м - в урбанизираната територия на с. Николовци. 

2. Отказва учредяване право на преминаване на кабелно трасе 20 kV в 
урбанизираната територия на гр. Елена. 

3. Кмета на община Елена, след окончателното одобряване на парцеларния план, 
да възложи изготвянето на оценка за учредяване правото на прокарване и преминаване 
за одобрената част от трасето, която да бъде внесена за разглеждане в Общински съвет 
Елена. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.02.2012 г. от 17.00 часа предложението за утвърждаване на начална 
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – 
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частна общинска собственост, като предлагат т.2 от проекта за решение да придобие 
следната редакция: Утвърждава начална тръжна цена за имотите по т.1, а именно: 

2.1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 
714 кв.м – 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС; 

2.2. Незастроен УПИ І, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 760 
кв.м  
5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС; 

2.3. Незастроен УПИ VІІ, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 
779 кв.м – 5 200.00 (пет хиляди и двеста) лева без ДДС; 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”, „против” – 
няма, „въздържали се” – няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам в т.5 от проекта за решение за член 
на Комисията за провеждане на търга да бъде включен г-н Милко Моллов. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-ца Магдалена Борисова – зам.председател ОбС-Елена: Предлагам като втори член на 
Комисията за провеждане на търга да бъде включен г-н Йордан Йорданов. 
г-н Валентин Гуцов – Председател ОбС-Елена: Предлагам като резервен член на 
Комисията за провеждане на търга да бъде включена г-ца Магдалена Борисова. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

направеното предложение т.2 от проекта за решение да придобие следната редакция: 
Утвърждава начална тръжна цена за имотите по т.1, а именно: 

2.1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 
714 кв.м – 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС; 

2.2. Незастроен УПИ І, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 760 
кв.м  
5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС; 

2.3. Незастроен УПИ VІІ, кв.4 по плана на с.Чакали, община Елена с площ от 
779 кв.м – 5 200.00 (пет хиляди и двеста) лева без ДДС; 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение в т.5 от проекта за решение за членове на Комисията за 
провеждане на търга да бъдат включени г-н Милко Моллов, г-н Йордан Йорданов и 
резервен член г-ца Магдалена Борисова: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “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 утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 
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”
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10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 25/ 17.02.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна  
документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост 
 

На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия, 
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна 
общинска собственост, както следва: 

1.1. Незастроен  УПИ VІІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при 
граници: УПИ ІV, улица, УПИ VІІ, УПИ ІХ,  с площ от 714 кв.м., актуван с АОС № 404 / 
25.06.2004 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 55, том І от 
18.01.2005 г.; 

1.2. Незастроен  УПИ І, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при граници: 
УПИ ІІ, улица, улица, УПИ VІІ,  с площ от 760  кв.м., актуван с АОС № 401 / 02.06.2004 
г.. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 53, том І от 18.01.2005 г.; 

1.3. Незастроен УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена, при 
граници: УПИ ІV – 233 и УПИ V234, улица, УПИ І и УПИ ІІ, УПИ VІІІ,  с площ от 779 
кв.м., актуван с АОС № 399 / 27.05.2004 г.. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. 
Елена под № 52, том І от 18.01.2005 г. 

2. Утвърждава начална тръжна цена за имотите по т.1, а именно: 
2.1 Незастроен УПИ VІІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 

714 кв.м. – 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС; 
2.2 Незастроен УПИ І, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 760 

кв. м. –  5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС; 
2.3. Незастроен УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 

779 кв. м. – 5 200.00 (пет хиляди и двеста) лева без ДДС. 
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3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи 

просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна документация и 
подали предложения в указания срок; 

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

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга; 
4.2. Предложение за цена; 
4.3. Проектодоговор; 
4.4. Тръжни условия; 
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
4.7. Акт за общинска собственост на имота – ксерокопие. 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 
Председател: Йордан Димитров – зам. кмет на община Елена; 
и членове:  Надя Недялкова – юрист; 

Петя Добрева – Костадинова – служител в община Елена; 
Зоя Славова – служител в община Елена; 
Силвия Мирянова – служител в община Елена; 
Милко Моллов – общински съветник; 
Йордан Йорданов – общински съветник; 

Резервни членове: 
Елка Николова – служител в община Елена; 
Магдалена Борисова – общински съветник 

6. Възлага на кмета на община Елена организацията по провеждането на търга за 
продажба на цитираните по – горе имоти и го упълномощава да сключи договори със 
спечелилите търга участници. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена        
г-н Валентин Гуцов закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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 


