
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg

 
 

П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 0  
 

Днес 16 август 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 16 общински съветници от общо 17, като 
отсъства общинската съветничка г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 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, арх. 
Красимир Попов – гл.архитект на общината, инж.Димитрина Иванова директор на 
дирекция „УТОС”, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП”, г-н Юлиян 
Ламбев – гл.юрисконсулт на общината, г-жа Димка Петрова – гл.счетоводител, г-жа Пенка 
Тодорова кметски наместник с.Палици, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник 
с.Илаков рът, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Силвия Йорданова 
кметски наместник с.Чакали, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци и 
граждани. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 16 общински съветника. 

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

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

 
1. Предложение относно приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни 

средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цените на услугите на територията на община Елена във връзка с 
внедряването на нов софтуерен продукт. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от 

общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена за първото шестмесечие на 2012 година. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени и 
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 
г. на община Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2013 година. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината       
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7. Предложение относно изменение на действащия регулационен план в кв.25 по 
плана на гр.Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване 
на центрове за отдих, свободно време и спорт. 

      Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за 
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 
разходни стандарти. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
11. Предложение относно формиране на паралелки по изключение под минималния 

брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, 
извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно съгласие за корекция на имотни граници между имоти с 

№ № 000225 и 035024 по КВС на землище с.Дрента. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на 
недвижим имот № 192004 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община 
Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
14. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на 

недвижим имот № 192005 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община 
Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
15. Предложение относно определяне на конкретен размер на месечното 

възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД. 
      Вн.: Кмета на общината 

16. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец” 
ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на дружеството. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС  
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказвания по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проект за дневен ред: 
“ЗА” – 16,  “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 Наредба за престой и паркиране на превозни 
средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно изменения в Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цените на услугите на територията на община Елена във връзка с 
внедряването на нов софтуерен продукт. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от 

общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Елена за първото шестмесечие на 2012 година. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени и 
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 
г. на община Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Елена през 2013 година. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината       

7. Предложение относно изменение на действащия регулационен план в кв.25 по 
плана на гр.Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване 
на центрове за отдих, свободно време и спорт. 

      Вн.: Кмета на общината 
9. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за 
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 
разходни стандарти. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
11. Предложение относно формиране на паралелки по изключение под минималния 

брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, 
извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно съгласие за корекция на имотни граници между имоти с 

№ № 000225 и 035024 по КВС на землище с.Дрента. 
                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на 
недвижим имот № 192004 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община 
Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
14. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на 

недвижим имот № 192005 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община 
Елена. 

                                                                                                                Вн.:Кмета на общината 
15. Предложение относно определяне на конкретен размер на месечното 

възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД. 
      Вн.: Кмета на общината 
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16. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец” 
ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на дружеството. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС  
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с 
увреждания на територията на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с 
увреждания на територията на община Елена, като уточни, че с изменение на Закона за 
движението по пътищата, законодателят е въвел нова норма, регламентираща паркирането 
на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания. Съгласно 
чл.99а, ал.1 от Закона, това става чрез използването на карта, издадена от кмета на 
общината. До момента на територията на община Елена има определени места за 
паркиране на хора с увреждания, но не са издавани карти в съответствие с чл.99а от 
Закона за движение по пътищата. Регламентирането на реда за издаване на такива карти 
ще даде възможност на хората с увреждания – жители на община Елена, да се възползват 
от улеснения при паркиране не само на територията на общината, но и в цялата страна.     

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 16.00 часа предложението за 
приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с 
увреждания на територията на община Елена, като предлагат да се добавят Преходни и 
заключителни разпоредби със следния текст: 

  § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.99а Закона за движение по 
пътищата и влиза в сила от деня на приемането й. 

§ 2. Контрола и изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и 
упълномощени длъжностни лица.  

§ 3. Наредбата е приета с Решение № … от 16.08.2012 година на Общински съвет 
Елена. 

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

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 17.00 часа 
предложението за приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, 
обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена, като го подкрепя с 5 
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Въпросът ми е – как ще се процедира ако дойде лице 
с увреждания от друго място и няма издадена карта от община Елена? Глава пета  
Административно наказателна отговорност -  с глоба в размер на 20 лв. се санкционира  
лице с увреждане, което не си е извадило карта за паркиране на хора с увреждания. Според 
мен не бива да се санкционират лица с увреждания. И другият ми въпрос е свързан с 
текста на чл.5, ал.3 от Наредбата – кога ще излезе заповедта на кмета, с която ще се 
определят паркоместата в общината.  
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Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Освен кмета на общината, кои ще са другите 
упълномощени длъжностни лица, които ще извършват контрол по спазването на 
правилата за паркиране?  
Валентин Гуцов – Председател на ОбС: Заявлението за издаване на карта за паркиране на 
хора с увреждания по образец ли ще е или в свободен текст?  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Лицата с увреждания с постоянен адрес в община 
Елена, подават искане до кмета на общината за издаване на карта за паркиране на местата 
определени за превозните средства, обслужващи хората с увреждания. Това е записано и в 
самата Наредба в чл.4. В момента г-н Пеев не мога да кажа кои ще са упълномощените от 
мен лица, ако имате конкретно предложение съм готов да Ви изслушам. Правото за 
паркиране на хора с увреждания от общината и тези, които не са еленчани, на местата 
определени за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания 
е записано в чл.5, ал.1 от Наредбата. Текстът на чл.9 от Глава пета Административно 
наказателна отговорност е взет от  Закона за движение по пътищата и настоявам да остане, 
тъй като редът си е ред. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС: С приемането на тази Наредба ние 
регламентираме реда за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания – жители на 
община Елена. По този начин улесняваме инвалидите от нашата община, изваждайки си 
карта за паркиране на хора с увреждания да се възползват от възможността да паркират не 
само на територията на община Елена, но и в цялата страна на обозначените места. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение да се добавят Преходни и заключителни разпоредби в 
Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания 
на територията на община Елена със следния текст: 

  § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.99а Закона за движение по 
пътищата и влиза в сила от деня на приемането й. 

§ 2. Контрола и изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и 
упълномощени длъжностни лица.  

§ 3. Наредбата е приета с Решение № … от 16.08.2012 година на Общински съвет 
Елена: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни 
средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 116/16.08.2012 г. 
 

Относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, 
обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

Приема Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи 
лица с увреждания на територията на община Елена  
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на 
услугите на територията на община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен 
продукт. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на 
услугите на територията на община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен 
продукт, както и за извършване на услуги за гражданите, свързани с местните данъци и 
такси. Предлага се да се направи разграничение в цената на услугата „издаване на 
удостоверение за декларирани данни“ (декларирано движимо и недвижимо имущество), 
когато заявителят е юридическо лице. Мотивът е, че в този случай услугата ангажира 
повече административно време на служителите от дирекция „Финанси, бюджет и местни 
приходи“. 

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 16.00 часа предложението за 
изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на 
услугите на територията на община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен 
продукт, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против“- 2, „въздържали се“ -няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми колеги, аз съм против направеното 
предложение. Ако такова предложение се внася от БСП съм съгласен – партията е такава, 
но да се внася от – ГЕРБ? В Елена фирмите са микро-фирми и дори такова увеличение с по 
2-3 лв. им утежнява финансовото положение, което и без това не е много добро.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам в проекта за решение 
пред срока за подаване на заявление за издаване на удостоверение да добавим – „до“. Да 
стане до 2-седмичен, до 7-дневен, до 24 часа. Мотивът ми е следния: когато гражданин 
подаде заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя или 
удостоверение за издаване на декларирани данни, служителите от общинска 
администрация чакат крайния 2-седмичен или 7-дневен срок за издаване на 
удостоверението. По този начин добавяйки „до 2-седмичен“, ние ще избегнем чакането от 
хората за издаване на нужния документ, който стои на бюрото на служителя за да чака 
крайния срок на издаване. Г-н Моллов нещо се обърка, като намеси партии. БСП не е 
партия, която утежнява фирмите. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС: Г-н Кънчев, нека се въздържаме от партийни 
изявления. Всички ние работим за доброто на община Елена. Нека не политизираме 
работата на Общинският съвет. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ако ми позволите ще изразя своята позиция по 
направеното предложение за допълнение на проекта за решение, като пред срока за 
издаване на удостоверение се постави „до“. Поддържам внесената от мен редакция на 
предложението. Никъде в цялата Наредба дори и при последните промени, които са 
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правени няма „до“. Не съм съгласен с твърдението на г-н Кънчев, че служителите на 
общинска администрация чакат крайния срок да издадат удостоверение за данъчна оценка 
на земеделска земя или издаване удостоверение за декларирано движимо или недвижимо 
имущество. Предложението за изменения в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цените на услугите на територията на община Елена, внасям във връзка с 
внедряването на нов софтуерен продукт за облагане с данък сгради и такса „Битови 
отпадъци“. С новия продукт не е възможно да бъдат издавани по досегашния начин 
удостоверения за данъчна оценка на земеделска земя за повече от един имот. Това налага 
да отпадне таксата за административна услуга „издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на земеделска земя, над един имот“. За улеснение на гражданите имаме бърза и 
експресна услуга с определен срок за изпълнение. В някой общини са въвели незабавни 
услуги. В т.8 предлагам да разграничим цената на услугата „издаване на удостоверение за 
декларирани данни“ (декларирано движимо и недвижимо имущество), когато заявителят е 
юридическо лице. Мотивът ми е, че обема на справката за юридическите лица е по-голям 
и ангажира повече административно време на служителите от дирекция „Финанси, 
бюджет и местни приходи“. Със сегашния размер от 2 лв. Общината не може да си покрие 
разходите за консумативи. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Защо не е помислено за извършване на незабавни 
услуги и в нашата община? Идват хора за ден в града. Предлагайки незабавна услуга ние 
ще ги улесним, а ще постъпят и по-високи приходи в Общината.  
Валентин Гуцов – Председател на ОбС:  Дайте конкретно предложение. Да не натоварим 
фирмите? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Председател искате ред в залата, а Вие 
постоянно репликирате. Оставете общинските съветници да се изкажат. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Пеев, мислено е за въвеждане на незабавни 
услуги, но е необходимо нещата да се прецизират, тъй като не всички услуги ще могат да 
се издават незабавно. Според мен тази Наредба трябва да се преработи напълно и в 
процеса на работа да се определят сроковете за издаване на документи от община Елена. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Не съм съгласен с Вас г-н кмете, че е необходимо 
повече административно време на служителите от дирекция „Финанси, бюджет и местни 
приходи“ за да издадат удостоверение за декларирано движимо и недвижимо имущество. 
Декларираното имущество е вкарано в регистри и с едно натискане на „копчето“ 
общинските служители изкарват необходимата информация. Какъв е срока за изпълнение 
на незабавната услуга – до колко време трябва да се издаде. Вие сам се набутахте, като 
посочихте, че в някои общини се извършва незабавна услуга. Както казах в Общината има 
регистри, от които може да се направи справка кои услуги могат да се извършват на 
момента и кои не. Подкрепям предложението на Георги Пеев да се въведе извършване на 
незабавна услуга, с което ще се облекчат хората, но подкрепям и Вас г-н Млъзев, че трябва 
да се прецизират услугите, които могат да бъдат извършени веднага.Прави се промяна на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на 
територията на община Елена – нека измислим най-прагматичното решение. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Стефан Минчев – общински съветник: Предлагате да добавим извършване на незабавна 
услуга – как точно ще бъде формулирано? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
земеделска земя със срок на изпълнение – в рамките на работния ден с размер 25 лв. 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.08.2012 г. 
 

 8

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Още веднъж ще кажа, че съм против в Наредбата 
да се записва извършване на незабавна услуга. Според мен Наредбата трябва да се 
преработи цялостно, а не да правим на парче. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложението в т.т.2 и 8 от проекта за решение пред срока за 
подаване на заявление за издаване на удостоверение да добавим – „до“: 
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложението в т.2 от проекта за решение да се добави за 
издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя със срок на изпълнение – 
в рамките на работния ден - с размер 25 лв.: 
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за изменения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Елена 
във връзка с внедряването на нов софтуерен продукт: 
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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ПРОТИВ” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 117/16.08.2012 г. 
 

Относно: Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в община Елена във връзка с внедряването на нов 
софтуерен продукт 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в община Елена, както следва: 

1. Отменя т.2.1 от чл.43а, ал.1 в Раздел 8 „Такси за административни услуги за 
МДТ“, при което т.2 добива следната редакция: 
2 За издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на земеделска земя 
 

- за бърза услуга 
 
 

- за експресна услуга 

2-седмичен от подаване 
на заявлението 

 
7-дневен от подаване на 

заявлението 
 

24 часа от подаване на 
заявлението 

5.00 
 
 

10.00 
 
 

15.00 

5.00 
 
 

10.00 
 
 

15.00 

не
 
 
не

 
 
не 

 
2. Изменя т.8 в чл.43а, ал.1 в Раздел 8 „Такси за административни услуги за МДТ“, 

както следва: 
8 
 
 
 

8.1 
 

8.2 

За издаване на удостоверение за 
декларирани данни (декларирано 
движимо и недвижимо имущество) 
 
за заявители – физически лица 
 
за заявители – юридически лица 

7-дневен от подаване 
на искането 

 
 
 
 

2.00 
 

2.00 

 
 
 
 

2.00 
 

5.00 

 
 
 
 
не

 
не 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и 
земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за изменения в 
Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като уточни, че наемните 
цени на земеделските земи не са актуализирани от 2006 година. В същото време 
пазарните условия са значително променени, най-вече във връзка с възможностите 
за директни плащания на площ от Европейските програми. 

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 16.00 часа предложението за 
изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и 
земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като 
предлагат в Допълнителни разпоредби на Наредбата за отдаване под наем на земите от 
общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи - §1 да се допълни със следния текст: „изменена и допълнена с Решение 
№… от 16.08.2012 година на Общински съвет Елена, като променените наемни цени на 
декар по чл.4 от Наредбата влязат в сила, считано от стопанската 2012/2013 година. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 3 гласа „за“, „против“- 2, 
„въздържали се“- няма. 
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Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за изменения в 
Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като предлагат да се 
намали размерът на наема за отдаване на земеделска земя според категорията на земята, 
както следва: 

Четвърта категория на земеделската земя от 12.00 лв. дка на 10.00 лв. дка 
Пета категория на земеделската земя от 10.00 лв. дка на 8.00 лв. дка 
Шеста категория на земеделската земя от 8.00 лв. дка на 7.00 лв. дка 
Подкрепили предложението и направеното изменение с 3 гласа „за“, „против“-

няма, „въздържали се“- 1. 
Председателят на Общинския съвет даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми колеги, приканвам Ви да подкрепите 
направеното предложение от Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие 
и гори“ за намаляване размерът на наема за отдаване на земеделска земя, защото 
субсидиите, които получават земеделските стопани се облагат с данък. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Имаме ли право да определяме наемна цена на декар 
за категория земеделска земя, която Общината няма? Първа категория земеделска земя в 
община Елена няма, ние определяме наемна цена на декар – от 12.60 лв. на 20.00 лв.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н Топалов, ние правим изменение на Наредба 
за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, която е приемана, когато Вие сте бил 
кмет на общината. Как тогава сте имали право да предлагате наемна цена на декар за 
категория на земеделска земя, която няма в Общината? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Сега се прави предложение за изменение на 
Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и предлагам да отпадне  
размерът на наем за отдаване на земеделска земя - първа категория. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Изразявам съгласие с направеното предложение 
от Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори“ за намаляване 
размерът на наема за отдаване на земеделска земя според категорията на земята. 
Настоявам да останат първа и втора категория на земеделските земи с предложения от мен 
размер за наемна цена на декар от гледна точка на пълнота на записа, а не се знае след 
време някой може да поиска прекатегоризация на земеделска земя. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение в Допълнителни разпоредби на Наредбата за отдаване 
под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи - §1 да се допълни със следния текст: 
„изменена и допълнена с Решение №… от 16.08.2012 година на Общински съвет Елена, 
като променените наемни цени на декар по чл.4 от Наредбата влязат в сила, считано от 
стопанската 2012/2013 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение за намаляване размерът на наема за отдаване на 
земеделска земя според категорията на земята, както следва: 

Четвърта категория на земеделската земя от 12.00 лв. дка на 10.00 лв. дка 
Пета категория на земеделската земя от 10.00 лв. дка на 8.00 лв. дка 
Шеста категория на земеделската земя от 8.00 лв. дка на 7.00 лв. дка: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение да отпадне размерът на наем за отдаване на 
земеделска земя първа категория: 
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за изменения в Наредбата за отдаване под наем на 
земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи: 
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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ПРОТИВ” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 118/16.08.2012 г. 
 

Относно: Изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския 
поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 
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І. Изменя чл.4 от Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен 
фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи със 
следната редакция: 

4. Размерът на наема за отдаване на земеделска земя според категорията на земята е 
както следва: 

Категория на земеделската земя 
Наемна цена на декар, лв. 

била става 

Първа категория 12.60 20.00 

Втора категория 11.60 17.00 

Трета категория 10.00 14.00 

Четвърта категория 8.60 10.00 

Пета категория 6.20 8.00 

Шеста категория 4.00 7.00 

Седма категория 2.60 6.00 

Осма категория 2.20 5.00 

Девета категория 1.60 4.00 

Десета категория 1.20 3.00 

Некатегоризирани земи 0.80 2.00 

 
ІІ. Допълва §1 от Допълнителни разпоредби на Наредбата за отдаване под наем на 

земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи със следния текст: „изменена и допълнена с Решение № 
118 от 16.08.2012 година на Общински съвет Елена, като променените наемни цени на 
декар по чл.4 от Наредбата влязат в сила, считано от стопанската 2012/2013 година. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото 
шестмесечие на 2012 година. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за информация за 
текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2012 
година. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за информация за 
текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2012 
година, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Йордан Кисьов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, 
уважаеми колеги. В раздел ІV. Вземания и задължения, в т.2 от предложението е записано, 
че община Елена има задължение по договор по проект за залесяване на изоставени 
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земеделски и ерозирали земи по програма САПАРД. Може ли да дадете малко повече 
разяснения, защо не за разплатени тези 55 хил.лв., като проекта е от 2008 година. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Тези средства 55 275 лв. представляват 
задължение на Общината по договор по проект за залесяване на изоставени земеделски и 
ерозирали земи на територията на Община Елена по програма САПАРД с ЕТ „Калин 
Кършев”. На Общината е наложена финансова санкция поради сключени анекси, с които 
са нарушени първоначалните условия по договора. Изпълнителят е извършил залесяването 
през 2008 година. През 2009 година е направено отглеждане на културата. През 2010 и 
2011 година, когато е трябвало да се отглеждат фиданките, не се прави нищо и в момента 
всичко е папрат. Изпълнителят си търси правото по договора, за което има изпълнителен 
лист. Освен сума от 55 275 лв. дължим средства за съдебни такси и натрупани лихви. 
Водили сме преговори с Управителя на фирмата за разсрочване на задължението, като 
през настоящата година му изплатим 19 000 лв. и разноските по съдебните дела. Преди 
няколко заседания взехте решение, с което ме упълномощихте да заведа дело срещу 
Разплащателна агенция. Не съм предприел такива действия, защото Общината няма да 
бъде облагодетелствана. Рискуваме по-голяма санкция.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Йордан Йорданов – общински съветник: В Раздел ІV. Вземания и задължения има три 
позиции с неразплатени и просрочени задължения. Аз желая малко повече разяснения по 
първа и втора позиция. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: По първата позиция – Общината е осъдена да 
заплати трудова злополука в размер на 9 800 лв. В следствие сумата се увеличава. 
Получихме запорно съобщение във връзка с изпълнителен лист срещу община Елена и 
бяхме длъжни да заплатим. По втората позиция – Това е сума, която Общината следваше 
да изплати на „Пътища и мостове” ЕООД, като изпълнител по договор за изпълнение на 
общинска пътна мрежа. От 6 хил. лв. - неустойка по договора се споразумяхме да 
изплатим 3 хил.лв. 

Други изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета 
на община Елена за първото шестмесечие на 2012 година: 
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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 
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17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 119/16.08.2012 г. 
 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за 
първото шестмесечие на 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети и 
чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
Приема Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за 

първото шестмесечие на 2012 г., както следва: 
- по приходите съгласно Приложение №1; 
- по разходите съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3; 
- за капиталовите разходи съгласно Приложение № 3; 
- за извънбюджетните сметки и фондове съгласно Приложение № 4. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за извършване на 
вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната програма за 
финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена, като уточни, че в 
процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 
разходи на община Елена за 2012 г. се налага да се направят промени, изразяващи се в 
увеличаване на общия обем на програмата с приходоизточник собствени бюджетни 
средства, допълване с нови обекти, отпадане на други, както и извършване на вътрешни 
компенсирани промени между източниците на финансиране и отделните обекти. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за извършване на 
вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната програма за 
финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена, като го подкрепя с 4 
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, преди няколко заседания 
приехме да включим в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 
разходи за 2012 година сумата от 5 хил.лв., които да бъдат използвани за подобрение на 
обходния път в местността „Пухлека“, край гр.Елена. В Приложение №1 не виждам да са 
отразени. Бяха приети заедно с „ДАП камерата”. Ще помоля да се отразят. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ако ми позволите ще помоля г-жа Елка Николова 
да отговори на запитването. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП” към община Елена: Обекта е записан във 
Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС”, 
5206 изграждане на инфраструктурни обекти, № 19 Канализационен колектор и ПСОВ – 
гр.Елена, с размер 5 000 лв. Не е включен като отделен обект, а като допълване към обект 
Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на временен обходен път /местност 
Пухлека/. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени и 
допълнения в 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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 120/16.08.2012 г. 
 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година 
на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.12, 
ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи 
за 2012 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 
отпадане и включване на обекти, съгласно Приложение № 1 

 
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, на основание чл.67, 

ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, даде думата за процедура 
на: 
Сашо Топалов – Предлагам да не се четат материалите. Общинските съветници сме се 
запознали с предложенията. В кратко резюме кмета да запознава слушателите по местния 
радиовъзел, за които ще бъде по-интересно да се отразяват възникналите дебати в процеса 
на работа на Общинският съвет. 

Председателя на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното процедурно предложение да не се четат предложенията, а в резюме 
кмета на общината да запознава присъстващите в залата и слушателите по местния 
радиовъзел със същността на предложенията: 
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2013 
година. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за приемане на 
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2013 година. 

Председателят на Общинския съвет г-н Валентин Гуцов, на основание чл.67, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, даде думата за процедура на: 
Симеон Кънчев – Предлагам кмета на общината да зачете Годишния план за развитие на 
социалните услуги в община Елена през 2013 година. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното процедурно предложение да се зачете Годишния план за развитие 
на социалните услуги в община Елена през 2013 година: 
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. Не се приема. 
Симеон Кънчев – Гласуваме на инат колеги общински съветници от ГЕРБ. Не сте прав г-н 
Председател, като не ни позволявате да говорим за политика. Ние сме представители на 
политически партии и защитаваме интересите на гражданите, които са ни избрали. Вижте 
как гласуват колегите от ГЕРБ. Не сме против подробно да се запознават гражданите с 
предложения, касаещи бюджета на община Елена. Четейки дословно внесените 
предложения слушателите на заседанието по местния радиовъзел трудно ще разберат 
същността им. Достатъчно е да бъдат запознати в кратко резюме. Общинските съветници 
сме се запознали и не е нужно да ни се чете текста. Нека сме делови и да не губим време. 
Валентин Гуцов – Не смятам, че трябва да се претупват заседанията на Общинският съвет, 
както се правеше в предния мандат. Моля да продължим заседанието. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева– Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Годишен план за 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.08.2012 г. 
 

 17

развитие на социалните услуги в община Елена през 2013 година, като го подкрепя с 5 
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за  изказвания. Такива не постъпиха. 
Залата напускат общинските съветници Йордан Йорданов и Снежана Капинчева. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 
в община Елена през 2013 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 121 / 16.08.2012 г. 
 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Елена през 2013 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.19, ал.ал.2 и 3 от Закона за социално 
подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, в изпълнение на „Стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Елена за периода 2011-2015 година”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 
2013 година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
изменение на действащия регулационен план в кв.25 по плана на гр.Елена и обособяване 
на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433. 

В залата влизат общинските съветници Йордан Йорданов и Снежана Капинчева. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за изменение на 

действащия регулационен план в кв.25 по плана на гр.Елена и обособяване на два 
самостоятелни УПИ за имот пл. № 433, като уточни, че сградата на бившата поликлиника 
в гр. Елена се намира в общински имот пл. № 433, за който е отреден парцел І „За 
поликлиника и санипидстанция” в кв.25 по плана на гр. Елена. В същия урегулиран 
поземлен имот има още една сграда, която е съсобственост между „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов” – Елена“ ЕООД - гр. Елена и „Медицински център - І - Елена” ЕООД - гр. Елена, 
както и една автомивка и 6 бр. гаражни клетки от лека метална конструкция, които са без 
траен устройствен статут. Бившата поликлиника не функционира по предназначение от 
1992 г. През годините са търсени различни варианти за намиране на ново предназначение 
на сградата и извършване на основен ремонт, но Община Елена не разполага със 
собствени средства Към момента, сградата е със сериозни течове и конструктивни 
деформации на покрива и в почти аварийно състояние. Община Елена има инвестиционно 
намерение, свързано с възможността за кандидатстване с проектно предложение по мярка 
321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за 
развитие на селските райони, целеви прием за подпомагане за инвестиции, свързани с 
изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт. В града ни 
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няма младежки център, който да дава възможност за осмисляне свободното време на 
младите хора, а потребността от такъв е безспорна. След преглед на наличния сграден 
фонд в град Елена считам за подходящо сградата на бившата поликлиника да бъде 
реконструирана и преустроена в младежки център. 

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 17.00 часа 
предложението за изменение на действащия регулационен план в кв.25 по плана на 
гр.Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433, като го подкрепя с 5 
гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за изменение на действащия регулационен план в кв.25 по плана 
на гр.Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 122/ 16.08.2012 г. 
 

Относно: Изменение на действащия регулационен план в кв. 25 по плана на гр. 
Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на 
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за изменение на действащия регулационен план за парцел І „За 
поликлиника и санипидстанция” в кв. 25 по плана на гр. Елена и обособяване на два 
самостоятелни УПИ за имот пл. № 433 – УПИ ІІІ „За Общностен център” – на община 
Елена и УПИ ІV „За медицински център, стоматология и гаражи” – земя на община Елена, 
сграда и автомивка с право на строеж съсобствени на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – 
Елена“ ЕООД – гр. Елена и „Медицински център - І - Елена” ЕООД – гр. Елена. 
2. Възлага на кмета на община Елена извършването на необходимите процедури по 
реда на Закона за устройство на територията, в изпълнение на т.1 от настоящето решение. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно 
време и спорт. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за кандидатстване на 
община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на 
селските райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и 
спорт, като уточни, че община Елена е собственик на спортна база, в това число футболно 
игрище, съблекални, зала по борба, към стадион „Чумерна“. Последният основен ремонт 
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на част от спортната база е извършен през 2009 година, като в годините са извършвани 
текущи ремонти. Възможностите за дейности в свободното време в община Елена, 
особено за младите хора в извънучилищна възраст, не са много. Липсва обособен културен 
център, в който да има възможности за забавления, творчество, изява на таланти. 
Читалищните дейности не винаги отговарят на интересите на хората, а и материалната 
база е недостатъчна. Не достигат репетиционните зали за танцовите и театралните 
състави, а има търсене на такива. Школата по изкуства се помещава в амортизирани 
помещения. Детският отдел на градската библиотека на практика не функционира, поради 
това, че е разположен в помещения, които не отговарят на никакви санитарно-хигиенни 
изисквания. С оглед всичко изложено и след направен анализ на изискванията на обявения 
целеви прием и критериите за оценка на проектните предложения, смятам за 
целесъобразно община Елена да кандидатства с проектно предложение, включващо 
изграждане на спортен център в с. Майско, реконструкция и рехабилитация на футболното 
игрище в с. Константин, реконструкция и рехабилитация на спортната база в гр. Елена 
(стадион „Чумерна“ и прилежащи съоръжения) и създаване на Общностен център в гр. 
Елена. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на 
селските райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и 
спорт, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева– Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 
райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт, като 
го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Въпросът ми е за всеки обект отделен проект ли ще 
внасяме? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Отделен технически проект, но като едно 
проектно предложение с четири обекта. 

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

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на 
центрове за отдих, свободно време и спорт: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 123 / 16.08.2012 г. 
 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на 
центрове за отдих, свободно време и спорт 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.т.5 и 10 от същия, както и в 
съответствие с Приоритет 2 „Подобряване на социалната и културна среда“, Специфична 
цел 2.3 „Създаване на условия за изява и разнообразяване на свободното време на 
младите“, Мярка 2.3.1 „Подобрена материална база за спорт и Мярка 2.3.3 „“Култура и 
свободно време“ от Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за 
развитие на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 
"Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейности в свободното време чрез 
изграждане и реконструкция на спортни съоръжения, и създаване на "Общностен център 
за творчество и диалог" в община Елена" по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 - 2013 г.; 

2. Определя следните дейности в обхвата на проектното предложение: 
2.1. Реконструкция и основно обновяване на стадион „Чумерна” - гр. Елена; 
2.2. Реконструкция и основно обновяване на стадион в с. Константин, община 

Елена; 
2.3. Изграждане на стадион в с. Майско, община Елена; 
2.4. Промяна на предназначението, реконструкция и основно обновяване на 

бивша поликлиника – гр. Елена за Общностен център. 
3. Декларира, че всички дейности по проектното предложение отговарят на 

приоритетите, целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена; 

4. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително устройствени 
процедури, проектирания и съгласувания. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни 
системи и съоръжения. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за кандидатстване на 
община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на 
селските райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения, уточнявайки, че община Елена ще кандидатства с проектно предложение 
"Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система на град Елена - вътрешна 
водопроводна мрежа за улици "Трети Март", "Килъжевци" и "Синджирци". 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на 
селските райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  
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Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 17.00 часа 
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 
от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция/рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, 
„въздържали се“- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Йордан Кисьов – общински съветник: Защо община Елена ще кандидатства с проектно 
предложение за реконструкция точно на улици „Трети Март”, „Килъжевци” и 
„Синджирци”? Защо не са включени улици ”Чукани” и ”Усое”? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Избора на тези улици е на база извършен анализ и 
възможността ни за кандидатстване с оглед проектната готовност, която имаме в момента. 
За ”Чукани” и ”Усое” е необходимо изграждане на нова част от основния водопровод от 
язовир „Йовковци”. Съмнително е дали ще бъдат одобрени, тъй като се приемат заявления 
за инвестиции, свързани с реконструкция/рехабилитация на съществуващи 
водоснабдителни системи и съоръжения. За това смятам за целесъобразно община Елена 
да кандидатства с проектно предложение, включващо реконструкция/рехабилитация на 
част от водоснабдителната система на град Елена, а именно вътрешната водопроводна 
мрежа на улици „Трети Март”, „Килъжевци” и „Синджирци”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: За Синджирци има готов проект – само трябва да се 
актуализира. Общината разполага с изготвени технически проекти за водоснабдяване, 
само трябва да се актуализират. За Пърчевци-Новачкини-Шайтани има много добър идеен 
проект. Пристрастен съм на тема инфраструктура и ще подкрепя внесеното предложение. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС: За Синджирци има довеждащ до селото проект за 
довеждащ до селото водопровод, който е изпълнен. За вътрешната мрежа няма 
геодезическа основа. За изготвяне на проекта е използвана топографска карта. Мярка 321 
от Програмата за развитие на селските райони се финансират проектни предложения за 
реконструкция/рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения, 
а не за изграждане на нова водопроводна мрежа, каквато и необходима за „Усое”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Първоначалната ни идея бе да включим „Чукани” 
и „Усое”, но по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони се финансират 
проектни предложения за реконструкция/рехабилитация на съществуващи 
водоснабдителни системи и съоръжения, а не за изграждане на нова водопроводна мрежа. 
За ул.”Чукани” възникна и друг проблем – продадена е земята върху, която в проекта е 
било предвидено изграждане на помпена станция. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция/рехабилитация 
на водоснабдителни системи и съоръжения: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 
Р ЕШ Е Н И Е  № 124 / 16.08.2012 г. 
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Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за реконструкция / рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.т. 2 и 6 от същия, както и в 
съответствие с Приоритет 3 „Доизграждане и рехабилитация на техническа 
инфраструктура“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на достъпа до основни услуги за 
населението“, Мярка 3.1.2 „Подобряване на водопреносната мрежа“, Дейност 3.1.2.1 
„Разширение и рехабилитация на водопреносната мрежа в населените места“ от 
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община 
Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

"Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система на град Елена - вътрешна 
водопроводна мрежа, улици "Трети Март", "Килъжевци" и "Синджирци" по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.; 

2. Декларира, че всички дейности по проекта отговарят на приоритетите, 
целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за 
развитие на община Елена; 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително устройствени 
процедури, проектирания и съгласувания. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на 
допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за формиране на слети 
паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 
определените по единните разходни стандарти, като уточни, че във връзка с 
наближаващата учебна 2012/2013 година, от директорите на училищата в община Елена са 
поискани справки относно необходимостта от формиране на маломерни и/или слети 
паралелки. От получените отговори е видно, че е наложително формиране на три слети 
паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с. Беброво, както следва: 
- една слята паралелка І и ІІІ клас от 8 ученици (І клас – 4 ученици, ІІІ клас – 4 
ученици);  
- една слята паралелка V и VІІІ клас от 7 ученици  (V клас – 5 ученици  и VІІІ клас – 
2 ученици); 
- една слята паралелка VІ и VІІ клас от 8 ученици (VІклас – 3 ученици и VІІ клас – 5 
ученици). 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева– Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за формиране на слети паралелки 
за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 
определените по единните разходни стандарти, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-
няма, „въздържали се”-няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Всяка година говорим за слети паралелки. Каква ще 
е тенденцията догодина? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: За следващата година за ОУ „Христо Ботев” 
с.Беброво отново ще има слети паралелки. За останалите училища слети паралелки с по-
малко от 10 ученици не се очаква да има. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година 
и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни 
стандарти: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 125 /16.08.2012 г. 
 

Относно: Формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване 
на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти    
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.11а, ал.3 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на 

общината за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво чрез 
формиране на три слети паралелки с по-малко от 10 ученици. 

2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 
учениците от информационната система „Админ” на Министерството на образованието, 
младежта и науката  към 01.10.2012 г. и 01.01.2013 г., размера на единния разходен 
стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал.ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

3. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано искане във връзка с т.1 
от настоящето решение до началника на Регионалния инспекторат по образованието – 
Велико Търново, както и осигуряването на допълнителните средства по т.2 от настоящето 
решение. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
формиране на паралелки по изключение под минималния брой ученици за учебната 
2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 
единните разходни стандарти. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за формиране на 
паралелки по изключение под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 година и 
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осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни 
стандарти. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева– Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за формиране на паралелки по 
изключение под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на 
допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти, като го 
подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за формиране на паралелки по изключение под минималния 
брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, 
извън определените по единните разходни стандарти: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 126 /16.08.2012 г. 
 

Относно: Формиране на паралелки по изключение под минималния брой ученици за 
учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 
определените по единните разходни стандарти    
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на 
общината за обезпечаване на учебния процес в общинските училища чрез формиране на 
паралелки с брой на учениците под минималния, определен в Наредба № 7 / 29.12.2000 г. 
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както 
следва: 

1.1.  За СОУ „Иван Николов Момчилов”  гр. Елена, община Елена 
- една паралелка ХІ клас – профилирана, Природоматематически профил 17 

ученици; 
- една паралелка ХІ клас – професионална, Горско стопанство -  13 ученици. 
1.2.  За ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
- една паралелка   V  клас – 14 ученици; 
- една паралелка   VІ  клас – 15 ученици; 
- една паралелка   VІІ  клас – 15 ученици;  
- една паралелка   VІІІ  клас – 11 ученици. 
1.3.  За ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 
- подготвителна група – 10 деца; 
- една паралелка І клас – 13 ученици; 
- една паралелка ІІ клас – 14 ученици; 
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- една паралелка ІІІ клас – 13 ученици; 
- една паралелка ІV клас – 12 ученици; 
- една паралелка V  клас – 13 ученици; 
- една паралелка VІ  клас – 10 ученици; 
- една паралелка VІІ клас – 14 ученици; 
- една паралелка VІІІ клас – 10 ученици. 
1.4.  За ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 
- една слята паралелка   ІІ и ІV клас – 12 ученици. 
2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на образованието, 
младежта и науката  към 01.10.2012 г. и 01.01.2013 г., размера на единния разходен 
стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал.ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

3. Възлага на кмета на общината осигуряването на допълнителните средства по 
т.2 от настоящето решение. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
съгласие за корекция на имотни граници между имоти с № № 000225 и 035024 по КВС на 
землище с.Дрента 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за съгласие за 
корекция на имотни граници между имоти с № № 000225 и 035024 по КВС на землище 
с.Дрента, като уточни, че в община Елена е постъпила молба от Елена Петкова от 
гр.Дебелец за корекция на имотната граница между имоти с № № 000225 и 035024 по КВС 
на землище с.Дрента. Предлага се корекция на имотните граници на двата имота, с която 
се създава връзка на имот № 035024 с имота в околовръстния полигон. Корекцията не 
променя площите на двата имота.  

Председателят на Общинския 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 14.08.2012 г. от 17.00 часа 
предложението за съгласие за корекция на имотни граници между имоти с № № 000225 и 
035024 по КВС на землище с.Дрента, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, 
„въздържали се“- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за съгласие за корекция на имотни граници между 
имоти с № № 000225 и 035024 по КВС на землище с.Дрента: 
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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
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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 отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 127/16.08.2012 г. 
 

Относно: Съгласие за корекция на имотни граници между имоти с №№ 000225  и 
035024 по КВС на землище с. Дрента 
 

На основание чл.21, ал.1, т.т.8 и 11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.10 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и §6, ал.8 от 
Закона за кадастъра и имотния регистър, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за корекция на имотни граници между имоти с № № 000225  и 

035024 по КВС на землище с. Дрента при запазване площите на имотите. 
2. Собствениците на имот № 035024 по КВС на землище с. Дрента да извършат за 

своя сметка необходимите процедури по реда на Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи за корекция от контактна зона на имоти 
с № № 000225  и 035024 по КВС на землище с. Дрента. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192004 по КВС 
на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за разваляне по право 
на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192004 по КВС на землище 
гр.Елена, с купувач по сделката община Елена. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.00 часа предложението за разваляне по право 
на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192004 по КВС на землище 
гр.Елена, с купувач по сделката община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- 
няма, „въздържали се“- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
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поименно гласуване предложението за разваляне по право на договор за покупко- 
продажба на недвижим имот № 192004 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по 
сделката 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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 128/16.08.2012 г. 
 

Относно: Разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 
192004 по КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена  

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

местната администрация и във връзка с чл.89 от Закона за задълженията и договорите, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за предприемане на необходимите процедури и действия по 
връщане на имот № 192004 по КВС на землище гр. Елена, придобит от община Елена чрез 
покупко-продажба на недвижим имот, оформена с нотариален акт № 121, том І, дело № 
101 / 2009 г., парт. книга 997 на Служба по вписванията - гр. Елена, на неговите 
собственици. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 
извършване на процедурата. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192005 по КВС 
на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за разваляне по право 
на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192005 по КВС на землище 
гр.Елена, с купувач по сделката община Елена. 
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Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.00 часа предложението за разваляне по право 
на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192005 по КВС на землище 
гр.Елена, с купувач по сделката община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- 
няма, „въздържали се“- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за разваляне по право на договор за покупко- 
продажба на недвижим имот № 192005 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по 
сделката 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 ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 129/16.08.2012 г. 
 

Относно: Разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 
192005 по КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.89 от Закона за задълженията и договорите,  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за предприемане на необходимите процедури и действия по 

връщане на имот № 192005 по КВС на землище гр. Елена, придобит от община Елена чрез 
покупко-продажба на недвижим имот, оформена с нотариален акт № 124, том І, дело № 
104 / 2009 г., парт. книга 1003 на Служба по вписванията - гр. Елена, на неговите 
собственици. 
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2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 
извършване на процедурата. 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
определяне на конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ 
„Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД. 

Кмета на общината запозна присъстващите с предложението за определяне на 
конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов”-Елена” ЕООД, като уточни, че на 11.07.2012 г. е прекратен трудовия договор на 
единствения останал на работа служител от персонала на дружеството. Поради това се 
оказва, че след месец юли не е възможно да бъде изчислен размера на възнаграждението 
на управителя. Въпреки, че процедурата по несъстоятелност на търговското дружество е 
стартирала с подаването на уведомление до ТД на НАП – гр. Велико Търново е 
необходимо до назначаването на синдик от Великотърновския окръжен съд, дружеството 
да продължи да се представлява от управител, който да получава съответно 
възнаграждение, чийто размер предлагам да бъде равен на минималния осигурителен праг 
за ръководни длъжности в икономически сектор „Здравеопазване“, а именно 1 150 лв. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за определяне на 
конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов”-Елена” ЕООД, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 
няма.  

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет- Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за определяне на конкретен размер на месечното 
възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 130/16.08.2012 г. 
 

Относно: Определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя 
на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – Елена“ ЕООД 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.147, ал.ал.1 и 2, и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския 
закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1.  Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов“ Елена“ ЕООД в размер на минималния осигурителен праг за ръководни 
длъжности в икономически сектор „Здравеопазване“, а именно 1 150 лв. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи с управителя, д-р Йорданка Садинова, 
анекс към договора за управление в съответствие с т.1 от настоящето решение. 
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3. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания на 
управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД, считано от месец август 
2012 г. да се осигурят от бюджета на община Елена. 

 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, на основание чл.70, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, даде думата за обяснение 
на отрицателен вот на: 
г-н Симеон Кънчев – Гласувах против, защото според мен решението е 
незаконосъобразно.  Решения, касаещи разпореждане с бюджет се приемат с поименно 
гласуване. 

 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, като вносител 
запозна присъстващите с предложението за освобождаване от длъжност на управителя на 
„Буковец” ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на дружеството, като уточни, че 
община Елена е едноличен собственик на капитала на общинското търговско дружество 
„Буковец” ЕООД и като такъв има интерес дружеството да се развива и да дава добри 
резултати от стопанската  дейност, която извършва. През изминалите няколко години 
дружеството е натрупало големи загуби вследствие на лошо управление. Така например за 
2010 г. загубата възлиза на 47 хиляди лева. За стопанската 2011 г. загубата вече е 69 
хиляди лева. Към 30.06.2012 г. текущият финансов резултат е 18 хиляди лв. загуба. 
Автомобилният парк е занемарен и голяма част от него продаден за вторични суровини. 
Проведени бяха многократни срещи с управителя на дружеството. Предлагани му бяха 
възможности за изпълнение на общински обекти, които бяха отказвани поради липса на 
техника и капацитет. На 20.03.2012 година Постоянните комисии заседаваха и излязоха 
със становище: Предлагат да се освободи управителя на дружеството от длъжност, но не и 
от отговорност за действията му, като управител на „Буковец” ЕООД гр.Елена. 

Председателят на Общинския 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 15.08.2012 г. от 16.30 часа предложението за освобождаване 
от длъжност на управителя на „Буковец” ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на 
дружеството, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Предлагам в проекта за решение на предложението 
да добавим точка, с която да забраним на управителят да извършва разпоредителни сделки 
с имущество на дружеството до 01.09.2012 година. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, на основание чл.37 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-н Стоян Николаев Златев да 
не участва в гласуването. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение в проекта за решение да се добави т.2 със следния 
текст: ”Забранява на досегашния управител да извършва разпоредителни сделки с 
имущество на дружеството до 01.09.2012 година”, като се промени последващата 
номерация: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за освобождаване от длъжност на управителя на 
„Буковец” ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на дружеството: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ Не участва в гласуването
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 131/16.08.2012 г. 
 

Относно: Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД гр. Елена 
и избор на нов управител на дружеството  
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка чл.147, ал.ал.1 и 2 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.11 и т.12, чл.31, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества; т.12.3.2 от Договор 
№ 150 / 08.03.2002 г. за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с 
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Освобождава от длъжност, но не и от отговорност за действията му като 

управител на „Буковец” ЕООД – гр. Елена, Йордан Иванов Йорданов, с ЕГН 501113****, 
считано от 01.09.2012 година. 

2. Забранява на досегашния управител да извършва разпоредителни сделки с 
имущество на дружеството до 01.09.2012 година. 

3. Избира, чрез пряк избор, за управител на „Буковец” ЕООД – гр. Елена, Стоян 
Николаев Златев с ЕГН 800729****, считано от 01.09.2012 г. 

4. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 
новоизбрания управител, Стоян Николаев Златев с ЕГН 800729****, договор за 
управление на „Буковец“ ЕООД за срок от три години. 
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5. Упълномощава новоизбрания управител, Стоян Николаев Златев с ЕГН 
800729****, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на новонастъпилите 
обстоятелства по отношение на „Буковец” ЕООД – гр. Елена. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет г-н Валентин 
Гуцов закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА  
 
 

Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


