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
№7
Днес 27 юни 2012 г. от 9.00 часа в Малката зала на община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 11 общински съветници от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници д-р Стела Горбанова-Василева, г-ца Магдалена
Борисова, г-н Сашо Топалов, г-жа Снежана Капинчева, г-жа Анастасия Тонева-Пеева и
д-р Георги Пеев. 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
„ФБМП“, г-жа Нурие Реджебова – ст.експерт соц.услуги и временна заетост, г-н Йордан
Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник
с.Буйновци, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Стефан Добрев –
кметски наместник с.Яковци.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, след като констатира
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно избор на представител на община Елена в Общото
събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –
гр.Велико Търново на редовно годишно събрание.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка
за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Актуализация на Общински план за развитие
на община Елена 2007-2013 г. за периода 2012-2013 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Инвестиционната програма за финансиране
на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане годишния финансов отчет за 2011 година на
„Балкан” ЕООД търговско дружество със 100% общинско участие.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието,
младежта и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания списък
на средищните училища в Република България за учебната 2012/2013 година.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на
Закона за общинската собственост”.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 035041 по КВС на землище с.Блъсковци
Вн.: Кмета на общината
13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на
с.Беброво с дължина на трасето 1585 м.
Вн.: Кмета на общината
14. Предложение относно отдаване под наем на помещения – частна общинска
собственост (три помещения, част от сграда на адрес гр.Елена, ул.”Иларион
Макариополски” № 32).
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно отпускане на парична помощ за аутопсия,
транспортиране на покойник и организиране на погребение.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.16 в
проекта за дневен ред да се добави предложението за предложение до Министерството на
образованието, младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ –
с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за
учебната 2012/2013 година.
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: Уважаеми дами и господа общински съветници,
предлагам т.4 от проекта за дневен ред да добие нова редакция: предложение относно
приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Елена за периода 2012-2013 г. Новата точка - предложение до Министерството на
образованието, младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ –
с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за
учебната 2012/2013 година да стане т.10 и съответно да се промени последващата
номерация. Предложението за отпускане на парична помощ за аутопсия, транспортиране
на покойник и организиране на погребение остане последна т.16 от дневния ред и бъде
обсъдена на закрито заседание.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 11 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение т.4 от проекта за дневен ред да добие нова редакция:
предложение относно приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински
план за развитие на община Елена за периода 2012-2013 г.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение, относно предложение до Министерството на образованието,
младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с.Беброво в
актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната
2012/2013 година да стане т.10 и съответно да се промени последващата номерация:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.65,
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация подложи на гласуване
направеното предложение, т.16 от проекта за дневен ред предложение относно отпускане
на парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и организиране на
погребение да бъде обсъдено на закрито заседание:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 11, “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 избор на представител на община Елена в Общото
събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –
гр.Велико Търново на редовно годишно събрание.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка
за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Актуализиран документ за изпълнение на
Общински план за развитие на община Елена за периода 2012-2013 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Инвестиционната програма за финансиране
на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане годишния финансов отчет за 2011 година на
„Балкан” ЕООД търговско дружество със 100% общинско участие.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието,
младежта и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания списък
на средищните училища в Република България за учебната 2012/2013 година.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно предложение до Министерството на образованието,
младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с.Беброво в
актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната
2012/2013 година.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на
Закона за общинската собственост”.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 035041 по КВС на землище с.Блъсковци
Вн.: Кмета на общината
14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на
с.Беброво с дължина на трасето 1585 м.
Вн.: Кмета на общината
15. Предложение относно отдаване под наем на помещения – частна общинска
собственост (три помещения, част от сграда на адрес гр.Елена, ул.”Иларион
Макариополски” № 32).
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно отпускане на парична помощ за аутопсия,
транспортиране на покойник и организиране на погребение.
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 избор на
представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за избор на
представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, като обясни, че община Елена е акционер в
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД с 2.11% от капитала на дружеството или 4 914 броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност по 10 лв. За участие в Общото
събрание на акционерите на дружеството следва да бъде избран представител на община
Елена.
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Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за избор на
представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 избор на представител на община Елена в Общото събрание
на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76/27.06.2012 г.
Относно: Избор на представител на община Елена в Общото събрание на
акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.13 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските
дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Избира ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет на община Елена, с
ЕГН **********, за представител на община Елена в Общото събрание на акционерите в
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново.
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2. Упълномощава ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет на община
Елена, да представлява община Елена в Общото събрание на акционерите, като участва
във вземането на решения от него, съобразно притежаваните от Общината акции в
капитала на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново.
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 предложенито за гласуване на
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на
акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно
годишно събрание.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за гласуване на
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на
акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно
годишно събрание, като обясни, че в Дневния ред на събранието са включени въпроси,
свързани с приемането на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на Съвета
на директорите за дейността му през 2011 г., освобождаване от отговорност членовете на
Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2011 г, както и покриване на загуби
от минали периоди с реализираната през 2011 г. печалба. Освен тези въпроси, в дневния
ред са включени и въпроси, свързани с промяна в състава на Съвета на директорите, както
и промяна в капитала на дружеството и произтичащата от това и промяна в устава,
касаеща разпределението на капитала между акционерите след увеличаването му. С оглед
на това, следва определеният от Общински съвет Елена представител на Община Елена в
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, да вземе предварително решение от Общинския съвет по
част от въпросите, включени в дневния ред, вкл. увеличаването на капитала и изменението
на устава на дружеството.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за гласуване на
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на
акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно
годишно събрание, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Каква е промяната в състава на Съвета на
директорите?
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Получената информация, е че Председателя на
борда на директорите сменя работата си, което налага промяната в състава на Съвета на
директорите.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам в нашия проект за решение в т.5 по
отношение промяната в състава на Съвета на директорите, нашия представител да гласува
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото
събрание на акционерите.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение в проекта за решение, в т.5 по отношение промяната в състава
на Съвета на директорите, нашия представител да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, съгласно
проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите:
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“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико
Търново на редовно годишно събрание:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77/27.06.2012 г.
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико
Търново на редовно годишно събрание
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и чл.25 от Наредбата за условията и
реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на
търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на
Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”
АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за
27.06.2012 г. (или при липса на кворум - за 12.07.2011 г.) по въпросите, включени в
дневния ред, както следва:
1. по отношение на одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - „ЗА”, съгласно проекта за решение
в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
2. по отношение на приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2011
г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител - „ЗА”, съгласно проекта за решение в
поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
3. по отношение на разпределението на печалбата от дейността на дружеството за
2011 г. за частично покриване на реализирани загуби за минали отчетни периоди – „ЗА”,
съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
4. по отношение на освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2010 г. и 2011 г. - „ЗА”, съгласно проекта за решение в
поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
5. по отношение на промяна в състава на Съвета на директорите - „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на
акционерите;
6. относно вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на
Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - „ЗА”, съгласно
проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
7. по отношение на отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от
Търговския закон да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на
дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението – „ЗА”;
8. по отношение на увеличаване на капитала на дружеството от 2 329 000 лв. (232
900 поименни акции по 10 лв. всяка) на 3 660 000 лв. (366 000 поименни акции по 10 лв.
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всяка) – „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на
акционерите;
9. по отношение на изменение на устава на дружеството вследствие увеличаване на
капитала по реда на т.8 и съгласно предложението на Съвета на директорите на
дружеството – „ЗА” съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото
събрание на акционерите.
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 на
Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински план за
развитие на община Елена за периода 2007-2011 г.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за приемане на Доклад
за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на
община Елена за периода 2007-2011 г., уточнявайки, че целта на направената междинна
оценка е не само да констатира нивото на напредък по изпълнението на плана, но и да
послужи, като коректив на цялостния процес на развитие и управление.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за
приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински
план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 г., като го подкрепя с 4 гласа
„за“, „против“-няма, „въздържали се“-1.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.06.2012 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Доклад за резултатите от
Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за
периода 2007-2011 г., като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за
изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 г.:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78/27.06.2012 г.
Относно: Приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението
на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.33 от Закона за регионалното развитие и
чл.42, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински
план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 година, съгласно Приложение №
1.
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 приемане на
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за
периода 2012-2013 г.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за приемане на
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за
периода 2012-2013 г.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за
приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Елена за периода 2012-2013 г., като го подкрепя с 4 гласа „за“, „против“-няма,
„въздържали се“-1.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.06.2012 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Актуализиран документ за
изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012-2013 г., като
го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план
за развитие на община Елена за периода 2012-2013 г.
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79/27.06.2012 г.
Относно: Приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за
развитие на община Елена за периода 2012-2013 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.15 от Закона за регионалното развитие и
чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Елена за периода 2012-2013 година, съгласно Приложение № 1.
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2. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Елена
за периода 2012-2013 година, съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати Актуализирания документ за
изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012-2013 година
за сведение в Областния съвет за регионално развитие и за публикуване в Портала за
обществени консултации към Министерски съвет.
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 допълване на
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община
Елена.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за допълване на
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община
Елена, като обясни, че в процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2012 г. се налага да се включат
някои допълнителни обекти. Такъв обект е „Ремонт Целодневна детска градина с.Палици”
в размер на 1835 лв. Ремонта е авариен, наложил се поради направено предписание от РЗИ
гр. Велико Търново и извършването му е неотложно. Получено е уведомително писмо от
д-р Петко Николов Титев, управител на „Медицински център І – Елена” ЕООД – гр.Елена,
че след извършена проверка от РЗИ – гр. Русе във връзка с изправността и годността на
наличната рентгенова техника на „МБАЛ „Д-р Д. Моллов” – Елена“ ЕООД, която
медицинският център ползва под наем е получено предписание, в което е отразено, че на
рентгеноскопичния апарат липсва ДАП-камера. Същата е задължителна за отчитане на
моментната доза рентгеново излъчване при изследване на пациенти. Срокът за поставяне
на камерата е 30 юни. Ако в посочения срок ДАП-камерата не бъде монтирана, това ще
доведе до изваждане на рентгеновия апарат от експлоатация и изгубване на лиценза за
образна диагностика. Така няма да могат да бъдат извършвани нито рентгеноскопии, нито
рентгенографии, нито ехографии. Приблизителната стойност на ДАП-камерата (втора
употреба) е около 4 000 лв..
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за допълване на
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община
Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам в т.1 от проекта за
решение да увеличим Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи
за 2012 година със сумата от 5 хил.лв., които да бъдат използвани за подобрение на
обходния път направен в местността „Пухлека“, край гр.Елена. Благодаря на общината за
направения обходен път през тази местност, тъй като прехода от там е по-кратък.
Ремонтните работи по изграждането на колектора ще продължат повече от три месеца,
затова предлагам да заложим като т.1.3. нов обект на стойност 5 000 лв. Предполагам ще
подкрепите моето предложение.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Благодаря за направеното предложение. Направен
е заобиколен вариант. Обходния маршрут през местността „Пухлека“ край гр.Елена не е
официален и незная до колко е възможен подобен запис, но нямам нищо против да
гласувате средства за укрепване на обхода, защото ще бъде удобен за коли на спешна
помощ и пожарна. Ако има възможност, да го запишем като, допълване към обект
10

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.06.2012 г.
Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на обходен път /местност Пухлека/ в
размер на 5 000 лв., с източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит
за местни дейности.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение в проекта за решение да се добави нова т.1.3. със следния текст:
„§ 52 06 “Изграждане на инфраструктурни обекти”
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС”
Дейност 2 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места
Допълване към обект Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на обходен път
/местност Пухлека/ в размер на 5 000 лв.
Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни дейности”:
“ЗА” – 11, “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 допълване на Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80/27.06.2012 г.
Относно: Допълване на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2012 година на община Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.17, ал.1, т.4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.18 от Закона за
общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Допълва Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2012 г. на Община Елена както следва:
БИЛО (лв.)
ОБЩО: 1 196 971
В т.ч. целева субсидия за
капиталови разходи: 703 200
Извънбюджетни сметки и фондове:
104 435
Собствени бюджетни средства: 42
000
Външни помощи: 185 124
Други: 162 212

СТАВА (лв.)
ОБЩО: 1 202 806
В т.ч. целева субсидия за
капиталови разходи: 703 200
Извънбюджетни сметки и
фондове: 104 435
СБС 42 000

РАЗЛИКА (лв.)
5 835
0

Външни помощи 185 124
Други: 168 047

0
5 835

0
0

1.1. § 51 00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”
Функция “Образование”
Дейност 2 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения”
Нов обект „Ремонт Целодневна детска градина с.Палици” в размер на 1835 лв.
Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни дейности.
1.2. § 52 00 “Придобиване на дълготрайни материални активи”
Подпараграф 52-03 ”Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Здравеопазване”
Дейност 2 469 Други дейности по здравеопазването.
Нов обект „ДАП камера” в размер на 4000 лв.
Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни дейности.
1.3. § 52 06 “Изграждане на инфраструктурни обекти”
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС”
Дейност 2 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места
Допълване към обект Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на обходен път
/местност Пухлека/ в размер на 5 000 лв.
Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни дейности.
2. Възлага на кмета на общината да извърши следващите се корекции по параграфи
в бюджетите на съответните дейности, във връзка с допълването на Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи.
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 приемане
годишния финансов отчет за 2011 година на „Балкан” ЕООД търговско дружество със
100% общинско участие.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за приемане годишния
финансов отчет за 2011 година на „Балкан” ЕООД търговско дружество със 100%
общинско участие, като уточни, че в свое заседание, проведено на 18 май 2012 г.,
Общински съвет Елена взе Решение № 56/18.05.2012 г., с което отложи приемането на
годишния финансов отчет на „Балкан“ ЕООД до представянето на оборотните ведомости
на дружеството за периода 2007 – 2011 г. Същите впоследствие бяха представени от
управителя в определения срок.
12

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.06.2012 г.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане
годишния финансов отчет за 2011 година на „Балкан” ЕООД търговско дружество със
100% общинско участие, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 годишния финансов отчет за 2011 година на
„Балкан” ЕООД търговско дружество със 100% общинско участие:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81/27.06.2012 г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет за 2011 година на „БАЛКАН“ ЕООД –
търговско дружество със 100% общинско участие
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския
закон; чл.15, ал.1, т.13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „БАЛКАН” ЕООД за 2011 г. и възлага на
управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок,
определени в чл.40 от Закона за счетоводството.
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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
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за кандидатстване на
община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, схема „Помощ в дома”.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.06.2012 г. от 17.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в
дома”, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинския съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82/27.06.2012 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 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 като
бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос
5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на
интервенция: „подкрепа на социалната икономика”, схема: „Помощ в дома”, бюджетна
линия: BG 051 PO 001 – 5.1.04;
2. Поема ангажимент в рамките на изпълнението на одобреното проектно
предложение, да бъде създадено звено за услуги в домашна среда към Домашен социален
патронаж – гр. Елена.
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 допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в
дома”.
В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов.
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В залата присъстват 11 общински съветника.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в
дома”, като поясни, че необходимостта от допълване на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите в община Елена е продиктувана
от изискването в насоките за кандидатстване по схема „Помощ в дома”, бюджетна линия:
BG051PO001-5.1.04 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, където е
записано: „За предоставяните почасови услуги, потребителите заплащат такси, определени
от съответната община по реда на Закона за местните данъци и такси. На етап
кандидатстване е необходимо да се представи Наредба / тарифа / инструкция или друг
еквивалентен документ на общината, указващ размера на таксите и начина на събирането
им“.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Елена във връзка с кандидатстване на община Елена с
проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема
„Помощ в дома”, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 83/27.06.2012 г.
Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите в община Елена във връзка с кандидатстване на
община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, схема „Помощ в дома”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Допълва и изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цените на услугите в община Елена, както следва:
1. Към съществуващия текст на чл. 24 се създава нова ал. 5, както следва:
(5) за ползване услугите на „Домашен санитар” се заплаща месечна потребителска такса,
обвързана със стойността на услугите, тяхната продължителност и месечния доход на
потребителите, изчислявана като произведение на получения брой почасови услуги в
рамките на месеца и диференцирана часова ставка, както следва:
- при доход до 65.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.30 лв. на час;
- при доход от 65.01 лв. до 130.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.33 лв. на час;
- при доход от 130.01 лв. до 195.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.39 лв. на час;
- при доход от 195.01 лв. до 260.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.45 лв. на час;
- при доход от 260.01 лв. до 325.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.54 лв. на час;
- при доход от 325.01 лв. до 390.00 лв. - диференцирана часова ставка от 0.60 лв. на час;
- при доход над 390.00 лв. - диференцирана часова ставка от 2.00 лв. на час.
2. Съществуващия текст на чл. 25 става ал. 1. Създава се нова ал. 2, при което чл.25
придобива редакцията:
Чл.25 (1). Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ
месеца за който се дължат, а тези по чл. 24, ал. 1 от Наредбата - до 25-то число на месеца,
следващ месеца за който се дължат.
(2). Таксите по чл. 24, ал. 5 се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните
заведения до 15-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат и са част от
бюджета на проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”,
основна област на интервенция: „подкрепа на социалната икономика”, схема: „Помощ в
дома”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04.
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 предложение
до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на училища от
община Елена в актуализирания списък на средищните училища в Република България за
учебната 2012/2013 година.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за предложение до
Министерството на образованието, младежта и науката за включване на училища от
община Елена в актуализирания списък на средищните училища в Република България за
учебната 2012/2013 година, като уточни, че с Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г.
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е приет Списък на средищните училища в Република България. В община Елена за
средищни училища са определени СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, НУ „Иларион
Макариополски” гр. Елена и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. Списъкът на средищните
училища се актуализира ежегодно. В тази връзка предлагат Общински съвет Елена да
вземе решение, с което да се предложи в списъка на средищните училища отново да бъдат
включени СОУ „Иван Момчилов” - гр. Елена, НУ „Иларион Макариополски” - гр. Елена и
ОУ „Христо Ботев” - село Беброво.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.06.2012 г. от 17.00 часа предложението за предложение до Министерството на
образованието, младежта и науката за включване на училища от община Елена в
актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната
2012/2013 година, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за предложение до Министерството на образованието, младежта и науката
за включване на училища от община Елена в актуализирания списък на средищните
училища в Република България за учебната 2012/2013 година:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 84/27.06.2012 г.
Относно: Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за
включване на училища от община Елена в актуализирания списък на средищните
училища в Република България за учебната 2012 / 2013 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; §6в, ал.2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление № 84 на МС от
06.04.2009 г.,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката при
актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 г. да бъдат
включени:
- Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” град Елена,
община Елена, област Велико Търново;
- Начално училище „Иларион Макариополски” гр. Елена, община Елена, област
Велико Търново;
- Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико
Търново.
2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да внесе
мотивирано предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за
включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък на средищните
училища за учебната 2012/2013 г.
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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 предложение
до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на Основно
училище „Христо Ботев“ – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в
Република България за учебната 2012/2013 година.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за предложение до
Министерството на образованието, младежта и науката за включване на Основно училище
„Христо Ботев“ – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република
България за учебната 2012/2013 година.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.06.2012 г. от 17.00 часа предложението за предложение до Министерството на
образованието, младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ –
с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за
учебната 2012/2013 година, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали
се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за предложение до Министерството на образованието, младежта и науката
за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с.Беброво в актуализирания списък
на защитените училища в Република България за учебната 2012/2013 година:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 85/27.06.2012 г.
Относно: Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за
включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания
списък на защитените училища в Република България за учебната 2012 / 2013 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; §6е, от Допълнителните разпоредби
на Закона за народната просвета и чл.5, ал.1 от Постановление № 212 на МС от 02.09.2008
г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1.
Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката при
актуализиране на Списъка на защитените училища за учебната 2012/2013 г., в него да бъде
включено Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, област Велико
Търново.
2.
Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да
внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието, младежта и науката
за включване на гореупоменатото училище в актуализирания Списък на защитените
училища за учебната 2012/2013 г.
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ПО ЕДЕНАДЕСЕТА 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 допълване на
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част
„Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост”.
Залата напуска общинския съветник Симеон Кънчев.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за допълване на
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част
„Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост”.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.00 часа предложението за допълване на
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част
„Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост”, като го подкрепя с 4
гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 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 допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на
Закона за общинската собственост”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86/27.06.2012 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на Закона за
общинската собственост“
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2012 г., приета с Решение № 16 / 17.02.2012 г. на Общински съвет – Елена в
част „Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост“ следните имоти,
общинска собственост:
1.1. Имот № 026016, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена,
местност „Чукара”, с площ от 1.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: имот № 026009 – нива на
наследниците на Тодор Димитров Димитров, имот № 026005 – изоставена нива на земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 026014 – изоставена нива на наследниците на Стоян Савов
Иванов, имот № 026010 – нива на наследниците на Иван Иванов Влахов, актуван с АОС
№ 613 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 193, том
ІІ на 10.05.2012 г.
1.2. Имот № 026005, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена,
местност „Чукара”, с площ от 0.714 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива,
категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот №
026009 – нива на наследниците на Тодор Димитров Димитров, имот № 026006 – полски
път на община Елена, имот № 026004 – изоставена нива на Държавен поземлен фонд, имот
№ 026014 – изоставена нива на наследниците на Стоян Савов Иванов, имот № 026016 –
нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 614 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по
вписванията при РС – гр. Елена под № 194, том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.3. Имот № 025019, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена,
местност „Брижикова оградня”, с площ от 4.012 дка., начин на трайно ползване:
изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста (3.887) дка. и
четвърта (0.125) дка., при граници на имота: имот № 025020 – изоставена нива на
наследниците на Петър Иванов Момев, имот № 025018 – изоставена нива на наследниците
на Тодор Драганов Плачев, имот № 025037 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №
025036 - полски път на община Елена, актуван с АОС № 615 / 07.05.2012 г., вписан в
Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 195, том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.4. Имот № 025022, находящ се в землището на с. Дебели рът, община Елена,
местност „Брижикова оградня”, с площ от 2.000 дка., начин на трайно ползване:
изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници на
имота: имот № 025020 – изоставена нива на наследниците на Петър Иванов Момев, имот
№ 025018 – изоставена нива на наследниците на Тодор Драганов Плачев, имот № 025037 –
храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 025036 - полски път на община Елена, актуван
с АОС № 616 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №
196, том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.5. Имот № 041004, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, местност
„Лъкито”, с площ от 0.100 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041005 – нива на
наследниците на Христо Йорданов Цонев, имот № 000402 – друга селскостопанска
територия на община Елена, имот № 041003 – нива на наследниците на Христо Николов
Кожухаров, имот № 000891 - полски път на община Елена, актуван с АОС № 617 /
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07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 197, том ІІ на
10.05.2012 г.;
1.6. Имот № 041001, находящ се в землището на с. Марян, община Елена, местност
„Лъкито”, с площ от 0.200 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041002 – нива на
наследниците на Тодор Мартинов Стоянов, имот № 000891 – полски път на община Елена,
актуван с АОС № 620 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена
под № 200, том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.7. Имот № 012016, находящ се в землището на с.Марян, община Елена, местност
„Лъката”, с площ от 0.634 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: шеста, при граници на имота: имот № 012019 – храсти на земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 012010 – нива на наследниците на Бойка Янкова Раднева и др., имот
№ 012011 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот № 012015 – нива на наследниците на
Христо Йорданов Цонев, имот № 012020 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот №
000789 – полски път на община Елена, актуван с АОС № 621 / 07.05.2012 г., вписан в
Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 1, том ІІІ на 10.05.2012 г.;
1.8. Имот № 177011, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност
„Юрта”, с площ от 30.993 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 012019 – храсти на земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 012010 – нива на наследниците на Бойка Янкова Раднева и др., имот
№ 012011 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот № 012015 – нива на наследниците на
Христо Йорданов Цонев, имот № 012020 – нива на Краси Цветков Кръстев, имот №
000789 – полски път на община Елена, актуван с АОС № 622 / 07.05.2012 г., вписан в
Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 2, том ІІІ на 10.05.2012 г.;
1.9. Имот № 177010, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност
„Юрта”, с площ от 5.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 001907 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 177010 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 001622 –
полски път на община Елена, имот № 001623 – гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот № 177012 – нива на земи по чл. 19 от ЗСП, актуван с АОС № 623 / 07.05.2012
г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 3, том ІІІ на 10.05.2012 г.;
1.10. Имот № 177012, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена,
местност „Юрта”, с площ от 8.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 001907 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 177001 – нива на наследниците на Йордан Минчев
Недев, имот № 001622 – полски път на община Елена, имот № 177011 – нива на земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 624 / 07.05.2012 г., вписан в Служба по вписванията
при РС – гр. Елена под № 4, том ІІІ на 10.05.2012 г.;
1.11. Имот № 213032, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена,
местност „Дойновското”, с площ от 7.268 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива,
категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: имот № 213041
– полски път на община Елена, имот № 213021 – дървообработка на Стоян Иванов
Стоянов и др., имот № 213042 – полски път на община Елена, имот № 213041 – полски път
на община Елена, имот № 213023 – стопански двор на Държавен поземлен фонд - МЗХ,
имот№ 213041 - полски път на община Елена, имот № 213022 – стопански двор на
Държавен поземлен фонд - МЗХ, актуван с АОС № 630 / 01.06.2012 г., вписан в Служба
по вписванията при РС – гр. Елена под № 89, том ІІІ на 05.06.2012 г.;
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1.12. Имот № 070006, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена,
местност „Баира”, с площ от 5.433 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива,
категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: №070009 –
изоставена нива на наследниците на Пена Николова Григорова, №000558 – гора в
земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, №070016 – изоставена нива на наследниците
на Пена Николова Григорова, № 000557 – полигон на населено място Дере махала, №
000739 – полски път на община Елена, № 073043 – изоставена нива на наследниците на
Янаки Тасков Аначков, № 000546 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
№070007 – изоставена нива на наследниците на Таско Яначков Тасков, № 070004 –
изоставена нива на наследниците на Таско Яначков Тасков, актуван с АОС № 583 /
14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 95, том ІІІ на
14.07.2011 г.;
1.13. Имот № 032017, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена,
местност „Дере чаир”, с площ от 2.081 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 032019 – нива на Иван
Иванов Стойков, № 032010 – нива на Димитър Стефанов Карачоров, № 000239 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, № 032023 – полски път на община Елена, № 032016 – нива
на наследниците на Йордан Андонов Станоев, актуван с АОС № 582 / 14.07.2011 г., вписан
в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 94, том ІІІ на 14.07.2011 г.;
1.14. Имот № 016013, находящ се в землището на с. Бойковци, община Елена,
местност „Екенлика”, с площ от 2.000 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 016012 – нива на
наследниците на Хабибе Реджебова Ибширова, № 016020 – полски път на община Елена,
№ 016014 – нива на наследниците на Йордан Николов Сирмов, актуван с АОС № 586 /
14.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 98, том ІІІ на
14.07.2011 г.;
1.15. Имот № 041030, находящ се в землището на с. Каменари, община Елена,
местност „Екенлика”, с площ от 21.001 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива,
категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 041100 –
полски път на община Елена, № 000079 – полски път на община Елена, № 041046 –
изоставена нива на наследниците на Симеон Йорданов Денев , № 041031 – изоставена
нива на наследниците на Мартин Стефанов Мартинов;, актуван с АОС № 585 / 14.07.2011
г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 97, том ІІІ на 14.07.2011 г.;
1.16. Имот № 041023, находящ се в землището на с. Марян, община Елена,
местност „Лъкито”, с площ от 0.358 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория на
земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 041024 – пасище
мера на ЕТ „Дони – Светослав Донев“, имот № 000117 – общински път на община Елена,
имот № 000109 – вътрешна река на Държавата – МОСВ, актуван с АОС № 618 / 07.05.2012
г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 198, том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.17. Имот № 041022, находящ се в землището на с. Марян, община Елена,
местност „Лъкито”, с площ от 0.238 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория на
земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 000117 –
общински път на община Елена, имот № 000146 – полски път на община Елена, имот №
041021 – пасище мера на Иван Дянков Иванов и др., актуван с АОС № 619 / 07.05.2012 г.,
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 199 , том ІІ на 10.05.2012 г.;
1.18. Имот № 072522, находящ се в землището на с. Палици, община Елена,
местност „Коминя”, с площ от 2.093 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: № 072521 – нива на
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наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072510 – нива на наследниците на Станчо
Стоянов Бозаджиев и др., № 072509 – нива на наследниците на Графица Иванова
Михалева, № 000074 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000985 – полски път
на община Елена, № 072523 – нива на наследниците на Донка Йорданова Тонкова, №
000717 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ., актуван с АОС № 606 / 30.01.2012 г., вписан
в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 66 , том І на 31.01.2012 г.;
1.19. Имот № 000071, находящ се в землището на с. Палици, община Елена,
местност „Коминя”, с площ от 1.996 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория на
земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 000533 – полски път на
община Елена, № 072517 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 072518 – нива на
наследниците на Графица Иванова Михалева, № 072519 – нива на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, № 072520 – нива на наследниците на Сава Стоянов Вачев, № 072523 – нива на
наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 225008 – залесена територия на МЗГДЛ/ДДС, № 225007 – просека на МЗГ-ДЛ/ДДС, актуван с АОС № 607 / 30.01.2012 г.,
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 67, том І на 31.01.2012 г.;
1.20. Имот № 072519, находящ се в землището на с. Палици, община Елена,
местност „Коминя”, с площ от 2.110 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия: осма (2.039) дка. и шеста (0.071) дка., при граници на
имота: № 000071 – храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 072518 – нива на наследниците на
Графица Иванова Михалева, № 072516 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 072515 –
нива на наследниците на Тодор Николов Тонков, № 072514 – нива на наследниците на
Иван Илиев Вачев, № 072513 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 072521 – нива на
наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072520 – нива на наследниците на Сава
Стоянов Вачев , актуван с АОС № 608 / 30.01.2012 г., вписан в Служба по вписванията при
РС – гр. Елена под № 68 , том І на 31.01.2012 г.;
1.21. Имот № 000717, находящ се в землището на с. Палици, община Елена,
местност „Коминя”, с площ от 0.356 дка., начин на трайно ползване: храсти, категория на
земята при неполивни условия: осма (0.304) дка. и шеста (0.052) дка., при граници на
имота: № 072523 – нива на наследниците на Донка Йорданова Тонкова, № 072520 – нива
на наследниците на Сава Стоянов Вачев, № 072522 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
актуван с АОС № 609 / 30.01.2012 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена
под № 69, том І на 31.01.2012 г.;
1.22. ПИ с идентификатор 02169.351.76 с площ от 163 кв.м., ведно с построената в
него едноетажна сграда със застроена площ от 163 кв. м., с предназначение: сграда за
обществено хранене, находяща се в с. Бадевци, община Елена, актувана с АОС № 591 /
08.09.2011 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 79, т. ІV на
09.09.2011 г.
1.23. ПИ с идентификатор 10598.208.14 с площ от 248 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди, находящ се в с. Велювци, община Елена, актуван с АОС № 594 / 21.11.2011 г.,
вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под № 158, т. V на 22.11.2011 г.
1.24. Застроен УПИ ІІ-791 в кв. 114 по плана на гр. Елена, с площ от 451 кв.м.,
върху който е построена жилищна сграда, актуван с АОС № 373 / 27.01.2004 г., вписан в
служба по вписванията под № 112, т. І на 26.01.2005 г..
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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
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актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
В залата влиза общинския съветник Симеон Кънчев
В залата присъстват 11 общински съветника.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за актуализиране
състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване
на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за
актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, като
предлагат в състава на комисията да останат досегашните общински съветници: Росинка
Недялкова Георгиева, Стефка Петкова Костадинова и Георги Йорданов Пеев.
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение в състава на комисията да останат досегашните общински
съветници: Росинка Недялкова Георгиева, Стефка Петкова Костадинова и Георги
Йорданов Пеев:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87/27.06.2012 г.
Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните
помощи и социалните услуги
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за социално
подпомагане; чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,
препр. чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Председател: Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена
Членове:
Росинка Недялкова Георгиева, общински съветник;
Стефка Петкова Костадинова, общински съветник;
д-р Георги Йорданов Пеев, общински съветник.
Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство Константин;
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Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги и временна
заетост” в община Елена;
Никола Кънчев Николов, управител на Домашен социален патронаж гр.
Елена;
Зехра Халилова Салиева – директор на дирекция „Социално подпомагане”
гр. Елена;
Миглена Йорданова Узунова – председател на дружеството към Съюза на
инвалидите в България – гр. Елена.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 035041 по КВС на
землище с.Блъсковци.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за одобряване на
подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 035041 по КВС на землище
с.Блъсковци.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стоян Златев – Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 035041 по КВС на землище с.Блъсковци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 035041 по КВС на землище с.Блъсковци:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88/27.06.2012 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот №
035041 по КВС на землище с. Блъсковци
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА; чл.129, ал.1 и
чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 035041 с
начин на трайно ползване „нива” в местността „Баба Момчовица” по КВС на землище с.
Блъсковци и определяне на ново конкретно предназначение – за „Малка електроцентрала с
фотоволтаични модули”.
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Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред Административен съд –
гр. Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", на
основание чл. 215 от Закона за устройство на територията.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV по оста на част
от общински път VTR 3093 в землището на с.Беброво с дължина на трасето 1585 м.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV по оста на част от
общински път VTR 3093 в землището на с.Беброво с дължина на трасето 1585 м.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стоян Златев – Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.06.2012 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на с.Беброво с
дължина на трасето 1585 м., като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали
се”-няма.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам цената от 617 лв. да се увеличи тройно
и стане 1851 лв.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Приемам за нормално, да увеличим цената двойно
т.е. да стане 1234 лв. Кризата е голяма нека не натоварваме фирмите.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Аз предлагам 1 лв. на линеен метър. Такива
дискусии ще възникват и занапред. Да се ориентираме и фиксираме една цена, която да
ползваме за в бъдеще. По този начин ще избегнем разхода, който се прави за оценката от
лицензиран оценител.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Оттеглям моето предложение. Подкрепям
предложението направено от г-н Симеон Кънчев да фиксираме цена – 1 лв. на линеен
метър.
Председателя на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: И аз оттеглям предложението си, като подкрепям
предложението на Симеон Кънчев за фиксиране на цената – 1 лв. на линеен метър.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение за фиксиране цена 1 лв. на линеен метър:
“ЗА” – 11, “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 одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на
с.Беброво с дължина на трасето 1585 м.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
МАРТИН ИВАНОВ 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”
отсъства
отсъства
отсъства
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89/27.06.2012 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на с. Беброво с
дължина на трасето 1585 м
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.129,
ал.1, чл.110, ал.1, т.5 и чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабел 20
кV 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. Одобрява изготвената експертна оценка за учредяване правото на
преминаване през имот с № № 000971, 000946 и 000898 по КВС на землище с. Беброво
на стойност 1 585 лв.
3. Възлага на Кмета на община Елена за издаде заповед за учредяване правото
на преминаване на кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в
КВС на землище с. Беброво № 000971, № 000946 и № 000898 – собственост на община
Елена).
Точка 1 от Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред
Административен съд – гр. Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник", на основание чл. 215 от Закона за устройство на територията.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 отдаване под
наем на помещения – частна общинска собственост (три помещения, част от сграда на
адрес гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 32).
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Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за отдаване под наем
на помещения – частна общинска собственост (три помещения, част от сграда на адрес
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 32).
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.00 часа предложението за отдаване под наем на
помещения – частна общинска собственост (три помещения, част от сграда на адрес
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 32), като предлагат наемните цени определени
в точка 2 от проекта за решение да бъдат увеличени, както следва:
2.1. Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ 35 кв. м – от 110.10 лв. на
140 лв.
2.2. Магазин с обща площ от 25 кв.м – от 71.50 лв. на 100 лв.;
2.3. Магазин с обща площ от 15 кв.м – от 42.90 лв. на 60 лв.
Подкрепили предложението и направеното изменение с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване
направеното предложение наемните цени определени в точка 2 от проекта за решение да
бъдат увеличени, както следва:
2.1. Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ 35 кв. м – от 110.10 лв. на
140 лв.
2.2. Магазин с обща площ от 25 кв.м – от 71.50 лв. на 100 лв.;
2.3. Магазин с обща площ от 15 кв.м – от 42.90 лв. на 60 лв.:
“ЗА” – 11, “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 отдаване под наем на помещения – частна общинска
собственост (три помещения, част от сграда на адрес гр.Елена, ул.”Иларион
Макариополски” № 32):
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 90/27.06.2012 г.
Относно: Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост (три
помещения, част от сграда на адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32)
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на
помещения, частна общинска собственост, както следва:
1.1. Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35 кв. м., разположени в масивна
административна сграда намираща се на ул. Ил. Макариополски” № 32, в гр. Елена,
актувана с АОС № 166 / 02.04.1998 г., при граници на помещението: изток –улица, запад –
община Елена (вход за Дирекция Социално подпомагане и Дирекция Бюро по труда),
север – обект собственост на община Елена, юг – улица;
1.2. Магазин с обща площ от 25 кв.м. разположен в масивна административна сграда
намираща се на ул. Ил. Макариополски” № 32, в гр. Елена, актувана с АОС № 166 /
02.04.1998 г., при граници на помещението: изток – улица, запад – община Елена (вход за
социални грижи и бюро по труда), двор – обща част – община Елена, ДСК, ДЗИ, РПК и
др., север – обект собственост на община Елена, юг – обект собственост на община Елена;
1.3. Магазин с обща площ от 15 кв.м. разположен в масивна административна сграда
намираща се на ул. Ил. Макариополски” 32, в гр. Елена, актувана с АОС 166/02.04.1998 г.,
при граници на помещението: изток – улица, запад – двор (общи части на община Елена,
ДСК, ДЗИ, РПК и др.), север – улица и двор общи части, юг – обект собственост на
община Елена.
2. Определя първоначални тръжни наемни цени за помещенията по т.1 за месец,
определени съгласно Методика за определяне на началните цени за договаряне при
отдаване под наем на общински имоти, както следва:
2.1 Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35 кв.м. – 140.00 лв. (сто и
четиридесет лева);
2.2 Магазин с обща площ от 25 кв.м. – 100.00 лв. (сто лева );
2.3. Магазин с обща площ от 15 кв.м.- 60.00 лв. (шестдесет лева).
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 – заместник кмет на община Елена
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и членове: Надя Недялкова – юрист;
Петя Добрева - Костадинова – главен експерт „ОСКП”;
Силвия Мирянова – счетоводител;
Йордан Йорданов - общински съветник;
Милко Моллов - общински съветник.
Резервни членове:
инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”;
Магдалена Борисова – общински съветник;
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да сключи
договори със спечелилите участници за срок от пет години.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.65,
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, помоли в залата да останат
само общинските съветници и да бъде прекратено излъчването на заседанието на
Общинския съвет по местния радиовъзел.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за отпускане на
парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и организиране на погребение.
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за отпускане на
парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и организиране на погребение.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.06.2012 г. от 16.30 часа предложението за отпускане на
парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и организиране на погребение,
като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
“ЗА” – 11, “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 отпускане на парична помощ за аутопсия, транспортиране на
покойник и организиране на погребение:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
отсъства
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
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17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91/27.06.2012 г.
Относно: Отпускане на парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и
организиране на погребение
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер на 350 лв. от бюджета на
община Елена на Айше Салиева, сестра на Исмет Азисов Салиев с ЕГН **********, за
аутопсия, транспортиране на покойника и организиране на погребение.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Валентин
Гуцов закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 12:00 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 протокола:
Станислава Кабакова
Гл.специалист ОбС
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