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
№3
Днес 13 март 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 14 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха общинските съветници д-р Стела Горбанова-Василева, д-р Георги Пеев
и г-жа 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, г-жа Елка Николова – директор на
дирекция „ФБУС”, г-жа Петя Добрева-Костадинова – началник сектор „УСКП”, г-жа
Димка Петрова – главен счетоводител, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Човешки
ресурси”, г-жа Ана Атанасова – кметски наместник с.Палици, г-н Стоян Драгостинов –
кметски наместник с.Каменари, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян,
г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Росица Стефанова - кметски
наместник с.Тодювци, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали.
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2011 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на обособена
част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен
обект от сграда „Автогара”- „Колонада –изток”.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на обособена
част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен
обект от сграда „Автогара” с предназначение складово помещение.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно даване съгласие за подписване на споразумение за
сътрудничество във връзка с проект „И аз имам семейство”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно одобряване на споразумение за сътрудничество между
общините Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите” на ОПРР.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на
Общински съвет Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно определяне размер на режийни разноски, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
Вн.:Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
8. Предложение относно избор на общински съветници, които да бъдат
включени в състава на Комисията по провеждане на търговете и конкурсите
Вн.:Председател на ОбС
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи като
т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за подписване на договор за
поръчителство на издадена банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена.
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за подписване
на договор за поръчителство на издадена банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт”
ЕООД гр.Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2011 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на обособена
част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен
обект от сграда „Автогара”- „Колонада –изток”.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на обособена
част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен
обект от сграда „Автогара” с предназначение складово помещение.
Вн.: Кмета на общината
4. Предложение относно даване съгласие за подписване на споразумение за
сътрудничество във връзка с проект „И аз имам семейство”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно одобряване на споразумение за сътрудничество между
общините Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите” на ОПРР.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на
Общински съвет Елена.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно определяне размер на режийни разноски, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
Вн.:Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
8. Предложение относно избор на общински съветници, които да бъдат
включени в състава на Комисията по провеждане на търговете и конкурсите.
Вн.:Председател на ОбС
9. Предложение относно подписване на договор за поръчителство на издадена
банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
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
на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община
Елена за 2011 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
на община Елена за 2011 г.
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 12.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2011
г., като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма.
В залата влиза общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Няма как да не взема отношение по
предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на община Елена за 2011 г. На практика този бюджет е гласуван пак
долу горе от нас – общинските съветници от БСП и ГЕРБ. Надявам се съветниците от
ГЕРБ да подкрепите внесеното предложение от кмета на общината. Като кмет на
общината през предходната година съм изпълнявал този бюджет и ще го подкрепя.
Отчета показва добрата политика на общината, резултатът е добър, въпреки
настъпилата криза. Не е правилно да приемаме бюджет 2012, преди да сме гласували
отчета за изпълнението на бюджет 2011 година. Напълно добронамерено предлагам да
включим точка, с която да упълномощим кмета на общината да предприеме действия и
постъпки за обжалване на наложената санкция от Фонд Земеделие за 55 хил.лв.
задължение за залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи на територията
на община Елена по програма САПАРД. Общината няма вина и не е редно да бъде
ощетена. Пожелавам Ви успех и благодаря за този добър отчет.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, дами и господа
общински съветници. На предходната сесия Общинският съвет взема решение, с което
прие бюджета на община Елена за 2012 година. Срока от Министерството на
финансите за представяне на приетия бюджет на общината за 2012 бе по-кратък от този
за представяне на Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 година Това наложи
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приемането първо на бюджета за 2012 г. на Община Елена след това приемането на
Отчета за 2011 г. На общественото обсъждане на бюджет 2012 година, макар и в
работен вариант бе представен и Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 година. По
отношение на задължението за залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи
на територията на община Елена по програма САПАРД. Има два сключени договора
единия общината сключва с разплащателната агенция, а другия за изпълнение на
поръчката с фирма изпълнител, която няма да цитирам. Двата договора не са свързани,
няма запис, че плащането се извършва след превод от разплащателна агенция. В
Протокола от извършена проверка е видно, че Общината приема без забележки
изпълнението. Нямам нищо против Общинският съвет с Решение да ме упълномощи да
търся непреведените средства от фонд Земеделие, които до сега не са потърсени.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Общината е приела без забележки, това което
е изпълнено. Протоколът от проверката бе скрит, свидетели на това са служители от
общинска администрация. Аз пък ще перефразирам така - непотърсени средства от
кого, от кога е последния Протокол за извършена проверка и какво правите Вие по този
въпрос?
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: От встъпването ми през м.ноември не е
извършвана проверка от Фонд Земеделие.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложението в проекта за решение да се добави нова т.6 със следния
текст: „Упълномощава кмета на общината да проучи възможността за предприемане на
действия и постъпки за обжалване на наложената санкция от ДФ ”Земеделие”, за
сумата от 55 275 лв. при изпълнение на Договор по програма САПАРД за залесяване на
изоставени и ерозирали земи с площ от 300 дка, в землище с.Мийковци”:
“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 на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена 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
отсъства
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на Община Елена за 2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.9, ал.1 и ал.2 от
ЗОД, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по прихода и
разхода по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода 7 462 690 лв. (разпределен по параграфи, съгласно Приложение
№ 1);
1.2.По разхода 7 462 690 лв. (разпределен по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 23);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:
2.1. По прихода - 6 741 680 лв. (разпределен по параграфи, съгласно Приложение
№ 1);
2.2. По разхода - 6 741 680 лв. (разпределен по функции, дейности и видове
разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2;
Приложение № 2-3);
2.3. Приема предоставените и възстановени заеми от/на бюджета на общината
през 2011 г. по оперативни програми.
Оперативна програма
Предоставени Възстановени Разлика
заеми /-/
заеми /+/
/+/ или /-/
ОП РЧР –„Развитие и реализация”
-95983
11700
-84283
ОП РЧР
0
932
932
ОП „Околна среда”
-30000
30000
0
ОП „Регионално развитие”
0
83132
83132
ПРСР „Училищен плод”
-813
813
0
ПРСР ос 4 Лидер
-24917
72422
47505
ОБЩО:
-151713
198999
47286
3. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена през 2011 г./ съгласно Приложение №3/;
4. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на
извънбюджетни сметки и фондове за 2011 г. / съгласно Приложение №4/;
5. На основание чл. 9, ал.2 от Закона за общинския дълг ПРИЕМА годишен
доклад по дълга , съгласно Приложение №5.
6. Упълномощава кмета на общината да проучи възможността за
предприемане на действия и постъпки за обжалване на наложената санкция от
ДФ ”Земеделие”, за сумата от 55 275 лв. при изпълнение на Договор по програма
САПАРД за залесяване на изоставени и ерозирали земи с площ от 300 дка, в
землище с.Мийковци.
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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 откриване
на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена
автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”„Колонада –изток”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”„Колонада –изток”.
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 09.03.2012 г. от 17.00 часа предложението за откриване на процедура за
приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД
гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”- „Колонада –изток”,като го
подкрепя с 3 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Категорично подкрепям т.2 и т.3 от дневния
ред. Ние направихме Програмата за управление и разпореждане с имотите общинската
собственост, Вие я изпълнявате.
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: По отношение на изказването на г-н
Топалов. Това не е Вашата Програма, това е Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост на новото ръководство на община Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предложения за приватизация обект от сграда
„Автогара”- „Колонада –изток”, както и следващия обект от сграда „Автогара” с
предназначение складово помещение са включени в Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2012 година, приета
с Решение на Общински съвет Елена.
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 откриване на процедура за приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно:
обособен обект от сграда „Автогара”- „Колонада –изток”.
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
отсъства
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на обособена част от
имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК,
чл.5, ал.2, т.6 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
„Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, находящ се в гр.
Елена, ул. „Стоян Михайловски” № 36, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”
- „Колонада изток”, с площ от 114.90 (сто и четиринадесет цяло и деветдесет стотни)
кв.м., заедно с 7.2680 % идеални части от общите части на сградата, от правото на
строеж и 7.2680 % идеални части от земята равняващи се на 71 кв. м., при граници:
север – улица, изток – улица, юг – перон на Автогара, запад – обособен обект
„Автогара”, разположена в източната част на втори етаж в триетажна сграда – автогара,
построена в УПИ І, кв.76 по плана на гр. Елена, при граници на целия УПИ:
наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две страни улица,
който имот е актуван с АОС № 244 / 12.07.2000 г., вписан в служба по вписванията на
28.02.2005 г. под № 13, том ІІ.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на
горепосочения обект, чрез процедура на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
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 откриване
на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена
автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара” с
предназначение складово помещение.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”
с предназначение складово помещение.
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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 09.03.2012 г. от 17.00 часа предложението за откриване на процедура за
приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД
гр.Елена, а именно: обособен обект от сграда „Автогара” с предназначение складово
помещение, като го подкрепя с 3 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 откриване на процедура за приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена, а именно:
обособен обект от сграда „Автогара” с предназначение складово помещение.
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
отсъства
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
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 Е Ш Е Н И Е № 28/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на обособена част от
имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК,
чл.5, ал.2, т.6 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
„Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, находящ се в гр.
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Елена, ул. „Стоян Михайловски” № 36, а именно: обособен обект от сграда „Автогара”
с предназначение складово помещение, с площ от 45.45 (четиридесет и пет цяло и
четиридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 2.8749 % идеални части от общите части на
сградата, от правото на строеж и 2.8749 % идеални части от земята, равняващи се на 28
кв.м., при граници: север – улица, север и изток – коридор и стълбище, изток – магазин,
запад – магазин, разположено на първи етаж в триетажна сграда – Автогара, построена
в УПИ І, кв.76 по плана на гр. Елена, при граници на целия УПИ: наследници на Илия
Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две страни улица, който имот е актуван
с АОС № 244 / 12.07.2000 г., вписан в служба по вписванията на 28.02.2005 г. под № 13,
том ІІ.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на
горепосочения обект, чрез процедура на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
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 подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с проект „И аз
имам семейство”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с
проект „И аз имам семейство”.
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 12.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за даване съгласие за
подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с проект „И аз имам
семейство”, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-жа Росинка Георгиева – Член на ПК ”Хуманитарни дейности” към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 12.03.2012 г. от
16.00 часа предложението за даване съгласие за подписване на споразумение за
сътрудничество във връзка с проект „И аз имам семейство”, 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 подложи на гласуване
предложението за даване съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество
във връзка с проект „И аз имам семейство”:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество
във връзка с проект „И аз имам семейство“
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от
ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет – Елена дава съгласие да се подпише Споразумение за
сътрудничество с неправителствена организация създадено по реда на чл. 59, ал. 1 и
съгласно чл. 61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
с издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето, вписана в регистъра на
Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугата „Приемна грижа”.
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
одобряване на споразумение за сътрудничество между общините Елена, Лясковец и
Златарица във връзка с кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на споразумение за сътрудничество между общините Елена, Лясковец и
Златарица във връзка с кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР.
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 12.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за одобряване на споразумение
за сътрудничество между общините Елена, Лясковец и Златарица във връзка с
кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите” на ОПРР, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма,
„въздържали се”-няма
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-жа Росинка Георгиева – Член на ПК ”Хуманитарни дейности” към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 12.03.2012 г. от
16.00 часа предложението за одобряване на споразумение за сътрудничество между
общините Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите” на ОПРР, 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 подложи на гласуване
предложението за одобряване на споразумение за сътрудничество между общините
Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на
ОПРР:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за сътрудничество между общините
Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема „Подкрепа за
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развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ на
ОПРР
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.9, ал.1 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по 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” на ОПРР, като дава
съгласие на кмета на община Елена да подпише същото с партньорите по проекта –
община Лясковец и община Златарица.
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
допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на Общински съвет Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на Общински съвет 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 09.03.2012 г. от 16.00 часа предложението за
допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на Общински съвет Елена, като го
подкрепя с 3 гласа „за”.
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 допълнение към Решение № 23/17.02.2012 г. на
Общински съвет Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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
отсъства
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 23/17.02.2012 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 23/17.02.2012 г., както следва:
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, № 000946 и № 000898) 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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на
Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за определяне размер на режийни разноски, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за определяне размер на режийни разноски, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, като помоли да бъде отстранена допусната техническа
грешка в основанието на предложението т.1, да стане т.23.
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 09.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за определяне
размер на режийни разноски, съгласно Правилника за прилагане на Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, като предлагат
размера на режийните разноски от 2% да стане 1%.
Подкрепили предложението и направената промяна 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 подложи на гласуване
предложението за промяна в т.1 от проекта за решение, а именно: размера на
режийните разноски от 2% да стане 1%.
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за определяне размер на режийни разноски, съгласно Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне размер на режийни разноски, съгласно Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §17 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя режийни разноски в размер на 1% (един процент), който
правоимащите по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, трябва да заплащат върху сумата, с която се компенсират
от Националния компенсационен жилищен фонд.
2. Набраните средства по т.1 да се разходват целево за дейността на Местната
комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, в т.ч. за стопански разходи, за разходи за услуги по
граждански договори и за материално стимулиране на членовете на Местната комисия.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов запозна присъстващите с
предложението за избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на
Комисията по провеждане на търговете и конкурсите.
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 09.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за избор на
общински съветници, които да бъдат включени в състава на Комисията по провеждане
на търговете и конкурсите, 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 подложи на гласуване
предложението за избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на
Комисията по провеждане на търговете и конкурсите:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 33/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на
Комисията по провеждане на търговете и конкурсите
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Избира в състава на Комисията по провеждане на търговете и конкурсите да
бъдат включвани следните общински съветници:
- г-н Милко Здравков Моллов
- г-н Йордан Иванов Йорданов
и резервен член г-ца Магдалена Борисова.
2. Настоящото решение отменя Решение № 35/30.04.2010 г. на Общински съвет
– Елена.
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
подписване на договор за поръчителство на издадена банкова гаранция на „ЕленаАвтотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за подписване на договор за поръчителство на издадена банкова гаранция на „ЕленаАвтотранспорт” ЕООД гр.Елена.
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 12.03.2012 г. от 16.30 часа предложението за подписване на договор за
поръчителство на издадена банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт” ЕООД
гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Първо и аз като Вас г-н Йорданов да изразя
недоволство от внасянето на това предложение, като допълнителна точка в Дневния
ред, както правехте Вие в предния мандат и второ обосновката е много слаба.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Ще помоля г-н Димитров да отговори на
въпроса, тъй като той ресорно работи с общинските дружества.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
г-н Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Лиценза изтича на 30.06.2012 г.
Предложението е във връзка с указание постъпило от Централна Кооперативна Банка.
След изтичане на бюджетната година, до м.март Общинският съвет следва да вземе
ново решение, с което да потвърди ангажимента си за остатъка от договорения срок.
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 подписване на договор за поръчителство на
издадена банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт” ЕООД гр.Елена:
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ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ТРУХЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Подписване на договор за поръчителство на издадена банкова
гаранция на „Елена-автотранспорт”ЕООД гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Елена да учреди и подпише договор за
поръчителство, като обезпечение по издадена банкова гаранция на „Елена
автотранспорт” ЕООД гр.Елена по договор № 80700ББГ-А-0093/30.06.2011 г. в размер
на 78 000 лв., срок на валидност до 30.06.2012 г., бенефициент – Министерство на
транспорта – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена
г-н Валентин Гуцов закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 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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