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П РО ТОКОЛ  
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Днес 26 октомври 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници г-н Йордан Йорданов и г-ца Магдалена Борисова. От 
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината    г-жа Ивона 
Кънчева-Савова, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП”, г-н Калоян Златев 
ст.експерт„ОСГТ”, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-жа Росица 
Стефанова - кметски наместник с.Тодювци, г-н Стефан Котуков – кметски наместник 
с.Буйновци, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-н Йордан Йорданов 
кметски наместник с.Илаков рът, г-н Стоян Златев – Управител на „Буковец” ЕООД 
гр.Елена, г-н Петко Василев – Управител на „Балкан” ЕООД гр.Елена. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.30, 
ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
подадена молба № РД.01.05-41/30.08.2012 г. чрез председателя на Общинския съвет до 
Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на г-н 
Стоян Николаев Златев, като общински съветник поради избирането му за управител на 
„Буковец” ЕООД, във връзка с Решение № 188/09.10.2012 г. на Общинска избирателна 
комисия, покани г-жа Пенка Пенкова Цочева да положи клетва и подпише клетвен лист, 
съгласно чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

След произнасяне на клетвата г-жа Пенка Пенкова Цачева, съгласно чл.32, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация подписа клетвен лист.   

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

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

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

1. Предложение относно актуализиране на бюджета на община Елена за 2012 
година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно допълване на културния календар на община Елена за 

2012 г. с „Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 
по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 
полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране 
на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в 
гр.Елена.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 

полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово 
плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общински горски територии през 2012-2013 
година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на 

недвижим имот обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена 
(източна колонада). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

движимо имущество, общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината       

9. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество 
„Буковец” ЕООД гр.Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател ОбС 
10. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество 

„Балкан” ЕООД гр.Елена. 
                                                                                                             Вн.:Председател ОбС   

11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост 

(бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 
частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
14. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска 

собственост, земеделие и гори” към Общински съвет - Елена. 
                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                      

15. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство 
на територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към Общински 
съвет - Елена. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                       
16. Предложение относно корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от 

заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година 
                                                                                                           Вн.: Председател ОбС  

17. Предложение относно преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска 
кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

                                                                                                            Вн.:Кмета на общината 
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18. Предложение относно именуване на целодневни детски градини в с.Майско и 
с.Палици. 

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

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

гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15,  “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 актуализиране на бюджета на община Елена за 2012 
година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно допълване на културния календар на община Елена за 

2012 г. с „Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение 
по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 

полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране 
на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в 
гр.Елена.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 

полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово 
плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общински горски територии през 2012-2013 
година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на 

недвижим имот обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена 
(източна колонада). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

движимо имущество, общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината       

9. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество 
„Буковец” ЕООД гр.Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател ОбС 
10. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество 

„Балкан” ЕООД гр.Елена. 
                                                                                                             Вн.:Председател ОбС   
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11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост 

(бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 
частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
14. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска 

собственост, земеделие и гори” към Общински съвет - Елена. 
                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                       

15. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство 
на територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към Общински 
съвет - Елена. 

                                                                                                             Вн.: Председател ОбС                       
16. Предложение относно корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от 

заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година 
                                                                                                           Вн.: Председател ОбС  

17. Предложение относно преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска 
кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 
18. Предложение относно именуване на целодневни детски градини в с.Майско и 

с.Палици. 
      Вн.: Кмета на общината 
 

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 
актуализиране на бюджета на община Елена за 2012 година. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

актуализиране на бюджета на община Елена за 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за актуализиране 
на бюджета на община Елена за 2012 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-
няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на: 
г-н Йордан Кисьов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги. Предлагам да се намалят заложените средства по спортния календар на 
община Елена от 10 000 лв. на 9 500 лв. и съответно да се завишат средствата за спортните 
клубове към детските специализирани спортни школи от 12 300 на 12 800 лв., като с 500 
лв. се завиши субсидията на спортен клуб по джудо „Ипон-87” от 5 500 на 6 000 лв. 
Мотивът ми е, че по спортно-туристическия календар е заложено провеждане на 
състезание по джудо с финансиране от 500 лв. В разговор с ръководителя на спортния 
клуб стана ясно, че не е възможно с предвидените средства да се проведе състезание, а 
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същевременно клуба има нужда от екипировка и средства за участие в състезания. С оглед 
на това смятам за целесъобразно да се направи това изменение. 

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

гласуване предложението за изменение на проекта за решение, като се добави нова т.3 със 
следния текст: „Изменя заложените средства за спортни прояви съгласно спортно-
туристическия календар от 10 000 лв. на 9 500 лв. и съответно завишава средствата за 
спортните клубове към Детски специализирани спортни школи от 12 300 лв. на 12 800 лв., 
като с 500 лв. се завишава субсидията на спортен клуб по джудо и от 5 500 става 6 000 лв. 
Променя последващата номерация: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

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 актуализиране на бюджета на община Елена за 
2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 132 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализиране на бюджета на община Елена за 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.18 от Закона за общинските бюджети; чл.6, ал.2 
и чл.47, ал.2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в 
община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Завишава приходната част на бюджета  с  19 000 лв. по подпараграф 24-04 
„Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“, като размера на собствените 
приходи става  1 112 964 лв. (Приложение № 1) 

2. Завишава разходната част на бюджета с 19 000 лв. по функции, групи, дейности и 
параграфи съгласно Приложение №2; №2-1; №2-2 и №2-3. 

3. Изменя заложените средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия 
календар от 10 000 лв. на 9 500 лв. и съответно завишава средствата за спортните клубове 
към Детски специализирани спортни школи от 12 300 лв. на 12 800 лв., като с 500 лв. се 
завишава субсидията на спортен клуб по джудо и от 5 500 става 6 000 лв. 

4. Приема актуализирания  бюджет на Община Елена за 2012 г. към 31.08.2012 г. 
(без извършените служебни промени през месец август), както следва:  

4.1. По приходите в размер на 6 974 624 лева, съгласно Приложение № 1. 
4.2. По разходите  в размер на 6 974 624 лева, съгласно Приложение № 2; 

Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение №2-3; 
5. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.  
 
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 
допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут” 
и осигуряване на финансиране за провеждането му. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут” 
и осигуряване на финансиране за провеждането му, като поясни, че на 27 октомври в град 
Елена за първи път ще се проведе „Празник на Еленския бут”, по инициатива на Местния 
съвет по туризъм, подкрепена от община Елена, Министерството на земеделието и 
храните и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Събитието има за цел 
да обогати културния календар на община Елена, като постави началото на нова 
туристическа атракция. Идеята е празникът да стане ежегоден, като по този начин ще се 
възстанови и старата традиция на Димитровден в гр. Елена да се провежда сбор. 
Основното финансиране за провеждането на празника ще бъде осигурено от 
Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, които предоставят средства съответно 17 400 лв. и 7 800 лв. Ще 
бъдат набрани средства и от дарители. Община Елена ще участва с финансиране в размер 
на 1 300 лв., предназначени за празнични илюминации, които да бъдат осигурени от 
икономии и преразпределение на средствата, заложени за прояви в културния календар за 
2012 г.  

Председателят на Общинския съвет – Елена 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 24.10.2012 г. от 17.00 часа предложението за допълване на културния 
календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут” и осигуряване на 
финансиране за провеждането му, като го подкрепя с 4 гласа „за“„против”-няма, 
„въздържали се”-няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за допълване на 
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културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут” и 
осигуряване на финансиране за провеждането му, като го подкрепят с 4 гласа 
„за“„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 
колеги. Подкрепям предложението за провеждане на „Празник на еленския бут“. Когато 
дойде утре Министъра на земеделието, когато г-н Кмете го посрещнете и го приветствате 
с добре дошъл, му напомнете, че е първия Министър на земеделието, който посещава град 
Елена от 1990 година. Последния беше г-н Янаки Моллов – мой братовчед. Кой е Янаки 
Моллов – бил е декан в Софийския университет, по негова инициатива се създава 
специалността Лесовъдство. Пожелайте на Министър Найденов да е успешен, като 
Министър Янаки Моллов. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за реплика на: 
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Вижте сега -  ще обсъждаме провеждането на 
„Празник на еленския бут“ или ще си представяме роднините. Г-н Милко Моллов малко се 
увлече. Не допускайте такива изказвания г-н Председател – не е коректно. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Считам репликата на г-н Топалов за 
неоснователна. Започнах изречението си с това, че подкрепям предложението за 
провеждане „Празник на еленския бут“. 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Г-н Моллов не взе отношение по темата, 
но ни запозна с интересни данни за град Елена. Ако някой иска да вземе думата по 
същество, моля да заповяда. 

Председателя на Общински съвет -Елена даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, ще гласувам „за“ 
предложението, но ако това се превърне в практика за нашия град, ще говори лошо за нас. 
Днес вземаме решение, утре провеждаме празник. Мисля, че би било по-редно ако по-рано 
във времето Общинският съвет е запознат с подготовката на едно такова мероприятие, 
касаещо община Елена. Говорим отдавна за реализацията на тази идея и според мен би 
следвало да има по-голяма реклама, за да има полза от провеждането на такъв празник. 
Отваряйки националната преса не видях никъде отразено за предстоящото събитие, може 
да е мой пропуск – в регионалните да. Редно е да има по-широка реклама, за да се 
прослави не само град Елена, а цялата община. Искрено Ви казвам, че съм неприятно 
изненадан, че на 26 решаваме за проява на 27. 

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и 
господа общински съветници. Приемам казаното от г-н Кънчев доколкото, че ден преди 
провеждането на празника внасям това предложение и ще се мотивирам защо. Идеята за 
провеждането на този празник възникна още през пролетта на настоящата година. 
Коригирам се г-н Топалов, като идея я имаше доста по рано, но реално с организацията  се 
заехме преди месец или малко повече. Търсихме финансиране, проявата не бе включена и 
в Културния календар на Общината. По отношение на това дали е отразено достатъчно в 
медиите? Г-н Кънчев може би не сте следили достатъчно. Статии бяха публикувани във 
вестниците „24 часа“, „Уикенд“, днес имаше пряко излъчване по „TV7“ и репортаж по 
„bTV“, така, че не мисля, че нямаше достатъчна разгласа. Финансовата помощ от двете 
министерства, набраните средства от дарители и скромната сума от 1 300 лв., които 
осигурява община Елена ще бъдат достатъчни за провеждането на празника. Използвам 
случая да поканя Вас и жителите на Общината на празника. Г-н Моллов, ако дойде 
Министъра на земеделието и храните лично ще имате възможност да го поздравите. 
Благодаря Ви.  
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Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Председател, винаги ще гласувам „за“ 
провеждане на нещо такова, въпреки че се прави от днес за утре – случват се такива неща. 
Но искам да поясня, че идеята за празника не е от месец март на настоящата година. 
Много Ви моля нека бъдем коректни. Знаете, че бяхме ангажирали Министри, Заместник 
министри, Местния съвет по туризъм, народни представители, нашия съгражданин и 
депутат г-н Христо Христов – работили сме цяла година по тези въпроси. Г-н Йорданов 
може да каже колко срещи сме провели, така че не говорете, че тази година е възникнала 
идеята за провеждане „Празник на еленския бут“ – това не ми харесва. Благодаря, че все 
пак утре ще има „Празник на еленския бут“. Нека бъдем коректни един към друг във 
времето и в историята. Аз мисля, че до сега съм се старал да бъда такъв. 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Г-н Млъзев се извини и се коригира, че 
идеята за провеждането на „Празник на еленския бут“ е възникнала доста по-рано, но 
реално организацията за утрешния ден е започнала през пролетта на тази година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз искам само две думи да кажа. Нека не 
влизаме в излишни дебати, за нещо, което всички ние около масата искаме да се случи. 
Вярно е, че идеята е много стара, но къртовския труд за реализацията й започна преди 
месец и половина. Нека направим един хубав празник и за в бъдеще да надграждаме.  

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

гласуване предложението за допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. 
с „Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 133/26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Допълване на културния календар на община Елена за 2012 година с 
„Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му 
 

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Допълва календара на общинските културни прояви в община Елена с проявата 

„Празник на еленския бут“; 
2. Одобрява финансово участие на община Елена в Празника на еленския бут със 

сумата 1 300 лв., които да бъдат осигурени от икономии и преразпределение на средствата 
за общински културни прояви (т.1.5.4. от Решение № 17 / 17.02.2012 г. за приемане 
бюджета на община Елена за 2012 г.) 
 
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 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от Програмата за 
развитие на селските райони за първоначално залесяване на неземеделски земи. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от Програмата за 
развитие на селските райони за първоначално залесяване на неземеделски земи, като 
поясни, че от предварително направена инвентаризация на земеделските земи в община 
Елена, които отговарят на условията за кандидатстване по мярката става ясно че от 
порядъка на 1500 до 1800, 1900 дка са земите, които могат да бъдат залесени. Това са 
неизползваеми земи, изгубили земеделското си предназначение, отдалечени от районите 
земи, които не са отдадени под наем, голяма част от тях са с висок процент на 
охрастяване. Реализацията на един такъв проект ще доведе до създаване на сезонна 
заетост при осъществяване на дейностите по залесяване и поддържане на горските 
култури. Ще се увеличат горските територии на община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от Програмата за развитие на 
селските райони за първоначално залесяване на неземеделски земи, като го подкрепя с 4 
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Кисьов - член 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 24.10.2012 г. от 16.30 часа 
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 
от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Категорично подкрепям направеното 
предложение от г-н Млъзев. Само че, знаете какво се случи с община Елена преди години 
с подобно предложение за залесяване – за голямо наше съжаление. Да не допуснем да 
стане същото, защото твърдя, че община Елена няма вина за наложената санкция да 
заплати сумата в размер на 55 хил.лв. На мен това ми тежи и го споделям искрено с Вас. 
Има възможност да се кандидатства по тази мярка, нека този проект има успех. Подкрепям 
и призовавам всички да гласуват „за” кандидатстването по тази мярка.  

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами 
и господа общински съветници. Искам да внеса едно пояснение във връзка с това, което   
г-н Топалов каза. Има две основни разлики. Първата, е че по предходния проект община 
Елена кандидатства за залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи на 
територията на Община Елена по програма САПАРД, а не по Програмата за развитие на 
селските райони. Сега кандидатстваме с проектно предложение по мярка 223 от 
Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на неземеделски 
земи. Втората разлика, е че по Програмата за развитие на селските райони, програмата 
включва освен първоначално залесяване и отглеждане на новосъздадените горски култури 
до 5 години след залесяването. Това е периода на устойчивост на проекта. Дава една по-
голяма сигурност. Докато по предходния проект община Елена за своя сметка е трябвало 
да извърши отглеждането на културите, което е направено първата година следващите две 
не е било направено. Това съм получил като информация от колегите от общинската 
администрация. Надявам се да изпълним проекта без негативни последствия. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 134 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 
от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в изпълнение на мярка 4.2.1. „Управление на горите“ по  
специфична цел 4.2. „Съхраняване на горското богатство“, приоритет 4. „Опазване на 
околната среда и съхраняване на екологичното равновесие“ 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 по 

мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на община Елена 2007 – 2013 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви проектното предложение и 
необходимите съпътстващи документи за кандидатстване. 

 
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 
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС по 
авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.  

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС по 
авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.  

Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за издаване Запис 
на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане 
по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена, като го подкрепят с 4 гласа 
„за“„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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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 издаване Запис на заповед от кмета на община 
Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с 
финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на 
защитено жилище в гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”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  № 135 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на 
разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в 
гр.Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.115 от Постановление № 367 на 
Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2012 г. и Договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 
03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната 
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в 
кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Елена да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   
Разплащателна  агенция  в  размер  на  3 058 лв. (три хиляди и петдесет и осем лв.) за 
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обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото 
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по 
мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община 
Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, 
сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно 
Приложение № 1; 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на плащане за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по 
договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”- 
Разплащателна агенция. 
 
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 
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за 
изграждане на защитено жилище в гр.Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за 
изграждане на защитено жилище в гр.Елена. 

Председателят на Общинския съвет – Елена 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за издаване Запис 
на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за изграждане на 
защитено жилище в гр.Елена, като го подкрепят 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 на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване Запис на заповед от кмета на община 
Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с 
авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
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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  № 136 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово 
плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.9 от Наредба № 25 от 
29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 
04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на 
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ 
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Елена да  подпише  Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” -   
Разплащателна  агенция  в  размер  на 183 676.90 лв. (сто осемдесет и три хиляди 
шестстотин седемдесет и шест лв. и 90 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане 
по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 
321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена 
чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, 
сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно 
Приложение № 1; 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 
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 
утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 
дървесина от общински горски територии през 2012-2013 година. 

Залата напускат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 
дървесина от общински горски територии през 2012-2013 година. 
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Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за утвърждаване добив 
на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общински 
горски територии през 2012-2013 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, 
„въздържали се”- няма. 

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Кога ще стартира процедурата по провеждане на 
търга, тъй като времето напредва? 

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Процедурата ще бъде задействана веднага, след 
като излезе  решението на Общинският съвет и съответно влезе в законова сила. 
Предложението ми е процедурата да бъде търг с тайно наддаване. Като пояснение – 
ползването ще бъде за периода 2012-2013 година.  Имаме готовност за незабавна доставка 
на ветераните, участвали във Втората световна война, военноинвалидите и 
военнопострадалите по местоживеене. Ще се постараем да снабдим в най-кратки срокове 
и останалите физически лица, които имат право да закупят дървесина от горските 
територии на преференциални цени. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 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 утвърждаване добив на дървесина, начин на 
ползване и начални цени за продажба на дървесина от общински горски територии през 
2012-2013 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 137 /26.10.2012 г. 
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ОТНОСНО: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени 
за продажба на дървесина от общински горски територии през 2012-2013 година  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.чл. 111 до 115 от Закона за горите и съгласно 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Утвърждава добива на дървесина и мероприятията в общинските горски 
територии съгласно горскостопанските планове и план извлеченията за промяна 
вида на сечта за следните подотдели по землища -  1 „д”, 2 „е”, 2 „г”, 6 „ю”, 127 „ф” 
землище с. Дрента, 57 „а”, 57 „о” – землище с. Тодювци,  237 „а”, 243 „в”, 243 „е”, 243 
„м”, 244 „р”, 244 „т, 244 „ш” – землище с. Каменари, 245 „т”, 245 „х”, 245 „ч”, 310 „и”, 
324”в”,   324 „з”, 325 „е”, 326”в”, 326 „е”, 326 „м”, 330 „ц” – землище с. Костел, 147 
„д2”, 147 „к2” – землище с. Беброво,  367 „к1”, 367 „м1”, 378 „л1”, 379 „ч”, - землище 
с. Средни колиби, 369 „и”, 369 „к”,  – землише с. Шилковци, 413 „л” – землище с. 
Яковци. 
2. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии през 
2012 – 2013 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата 
за продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти. 
3. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 
№ 
по 
ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 
лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  
дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  
 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 
 І клас на сортимента куб.м. 54.00 
 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 
 Б) среден: куб.м.  
 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 
 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 
 В) дребен: куб.м. 15.00 
2. Широколистен объл  

 дървен материал: 
 Бук, дъб, габър и 

други твърди 
широколистни 
видове 

Трепетлика, липа, 
бреза и други 
меки широко-
листни видове 

 А). Едра строителна куб.м.   
 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 
 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 
 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 
 Б) среден: куб.м.   
 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 
 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 
 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 
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3.  Дърва за горене и вършина:   
 А) дърва от иглолистни дървесни 

видове 
пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки 
дървесни видове 

пр.куб.м. 12.00 

 В) дърва от широколистни 
твърди дървесни видове 

пр.куб.м. 14.00 

 

4. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище и 
адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена, по 
реда на чл.115 от Закона за горите, в размер на 3 900 плътни кубични метра. 
5. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 
постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в списъците по  чл.111, ал.5 
от Закона за горите могат да закупят по реда на чл.111, ал.2 от Закона за горите в 
размер на 8 пространствени кубични метра. 
6. Определя преференциални крайни цени за закупуване на дърва за огрев от 
физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в 
списъците по чл.111, ал.5 от Закона за горите както следва: 
 6.1. От временен горски склад   - 33.00 лв. 
 6.2. Доставени на адрес по местоживеене - 43.00 лв. 
7. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани, 
участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали, за 
отоплителния сезон 2012 – 2013 г. в размер на 6 пространствени кубични метра, 
доставени до местоживеенето на съответните лица на територията на община Елена. 
Разходите по тази точка са за сметка на общинския бюджет. 
8. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с 
изпълнението на настоящето решение. 
 
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 
повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част 
от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада). 

В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част 
от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада), като 
уточни, че с Решение № 110/26.07.2012 г. на Общински съвет Елена била намалена 
първоначалната тръжна цена с 35 % и е бил обявен повторен търг с явно наддаване за 
приватизация на описаната по-горе обособена част от имуществото на „Елена 
автотранспорт” ЕООД. До крайният срок за подаване на предложения за участие в 
процедурата не е постъпило нито едно предложение. Очакваните постъпления от 
приватизация са заложени в Инвестиционната програма на община Елена за 2012 г. 
Обектът е предлаган за продажба нееднократно, но кандидати не са се явявали. За да се 
използва откритата процедура, направената приватизационна оценка, предлагаме 
повторно намаляване на цената, с 50% спрямо първоначалната, което е максималното 
допустимо в случая. 

Председателят на Общински съвет - Елена 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 
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заседание проведено на 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за повторно намаляване 
на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от имуществото на 
„Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада), като го подкрепят с 4 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за повторно 
намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от 
имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада), като след 
проведени разисквания общинските съветници не излязоха със становище. Гласували 2 
„за“„против”- няма, „въздържали се”- 2. 

Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепям категорично направеното 
предложение за намаляване на цената. Източната колонада е едно празно пространство, 
което може да се използва за в бъдеще от някой инвеститор. Виждаме всички от другата 
страна- западната колонада колко красиво стана. Това е ефекта. Общината едва ли ще има 
полза от това празно пространство, освен да я продаде и някой да развие бизнес. Отново 
призовавам всички колеги да подкрепим направеното предложение за намаляване на 
цената. Мисля, че така трябва да разсъждаваме в гр.Елена. Да даваме шанс да се развива 
бизнеса на хора с възможности, за да може града да придобие красив облик. 

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 повторно намаляване на първоначалната тръжна 
цена на недвижим имот обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД 
гр.Елена (източна колонада): 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 138 / 26.10.2012 г. 
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ОТНОСНО: Повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим 
имот обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена 
(източна колонада) 
 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Намалява първоначалната тръжна цена за приватизация на обособена част от 
имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул.„Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, находящ 
се в гр.Елена, ул. „Чучур” № 1в (стар адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 36, а именно: 
обособен обект от сграда „Автогара” - „Колонада изток”, с площ от 114.90 (сто и 
четиринадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно със 7.2680% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: север – улица, изток – 
улица, юг – перон на Автогара, запад – обособен обект „Автогара”, разположена в 
източната част на втори етаж в сграда – автогара, построена в УПИ І, кв.76 по плана на гр. 
Елена, при граници на целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна 
лечебница и от две страни улица, който имот е актуван с АОС № 244 / 12.07.2000 г., 
вписан в служба по вписванията на 28.02.2005 г.под № 13, том ІІ., с 50 % (петдесет 
процента) спрямо първоначално обявената цена, от  33 237 (тридесет и три хиляди двеста 
тридесет и седем лева), на  16 618.50 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет 
лева и 50 ст.) - начална тръжна цена.  

2. Обявява повторен търг с явно наддаване за приватизация на обособена част от 
имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул. „Трети март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, 
находящ се в гр.Елена, ул. „Чучур” № 1в (стар адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 36, а 
именно: обособен обект от сграда „Автогара” - „Колонада изток”, с площ от 114.90 (сто и 
четиринадесет цяло и деветдесет стотни) кв. м., заедно с 7.2680% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, при граници: север – улица, изток – улица, юг – 
перон на Автогара, запад – обособен обект „Автогара”, разположена в източната част на 
втори етаж в сграда – автогара, построена в УПИ І, кв.76 по плана на гр. Елена, при 
граници на целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и 
от две страни улица, който имот е актуван с АОС № 244 / 12.07.2000 г., вписан в служба 
по вписванията на 28.02.2005 г.под № 13, том ІІ – с начална тръжна цена 16 618.50 лв. 
(шестнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 50 ст.). 

3. Търгът да се проведе на 16-тия ден от обнародване на решението в Държавен 
вестник,  с начален час 09.30 ч. в стая 211 на общинска администрация Елена. 

4. Търгът да се проведе при условията определени в Решение № 73 / 18.05.2012 г. 
по протокол № 6 / 18.05.2012 г. на Общински съвет Елена, обявено в неофициалния раздел 
на Държавен вестник, бр. 49 / 29.06.2012 г., в които да се направят съответните изменения 
съгласно настоящото 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 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска 
собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска 
собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена. 

Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска собственост, в 
полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена, като го подкрепят 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 на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
движимо имущество, общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”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  № 139 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, 
общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години в полза на 
„Буковец“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети март“  № 5а, с 
ЕИК814191317, на следното движимо имущество, собственост на община Елена: 
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 1.1. Колесен трактор „МТЗ 82“, с номер на шасито 372501 и номер на 
 двигателя 805874; 
 1.2. Товарен автомобил „Шкода Мадара 820”, с номер на шасито 24072087071 и 
номер на двигателя 701447. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване при условията на т.1 от настоящето решение. 
 
ПО ДЕВАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за продажба на ДМА собственост на Общинско 
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена, като уточни, че в Общински съвет - Елена е 
постъпила Докладна записка от Управителя на „Буковец” ЕООД гр.Елена с вх.№ РД.01.06-
118/15.10.2012 г., относно продажба на автомобили собственост на „Буковец” ЕООД 
гр.Елена. Това са Камаз (самосвал) с рег. № ВТ1521АН и Газ 53 (самосвал) с рег. № 
ВТ1519АН, който не се използват от около две години. След излизането им от употреба от 
същите са използвани отделни детайли за другите автомобили. За възстановяването им ще 
се нужни доста средства, с които дружеството не разполага. Техниката е морално остаряла 
и амортизирана. Разходите за гориво и консумативите за поддръжка на автомобилите са 
големи. 

Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за продажба на ДМА 
собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена, като предлагат отлагане 
разглеждането на предложението за следващо заседание. Подкрепили предложението за 
отлагане с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
г-н Стоян Златев – Управител на „Буковец” ЕООД: Въпросните автомобили не се 
използват от две години. Във времето са използвани отделни части от тях, за да се движат 
другите автомобили. Камаза-самосвал от 10 гуми, нито една не става, няма акумулатор, не 
му е плащана застраховка и има 10 хил.лв. натрупани задължения за данък. Не виждам за в 
бъдеще да ползваме двата товарни автомобила. Дружеството разполага с друг Камаз-
самосвал, който за 5 месеца работа е изкарал 3 хил.лв., от които 1 400 лв. са му разход 
само за гориво. Да поддържаме такъв автомобил с висок разход на гориво според мен е 
безсмислено. Във времето ще имаме нужда от Бетоновоз. Незная под каква причина 
бившия Управител на Дружеството е решил да нареже здрав Бетоновоз, който вчера ходих 
да бракувам. Една година не е намерил време да отиде да го бракува. Същото се е случило 
и с Шкода – самосвал, това получих като информация от служителите. Изкарали са го на 
плаца и е бил нарязан. Поради тези причини внесох Докладна записка в Общинския съвет. 
За тези автомобили нямаме и работа. 

Председателят на Общинския съвет - Елена даде думата на: 
Стефан Минчев – общински съветник: Моето мнение е да не отлагаме разглеждането на 
точката. В днешното заседание да решим съдбата на двата автомобила. Ако се намери 
купувач ще помогнем на Управителя на Дружеството с финансови средства. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще изразя моята лична позиция, но без да се 
разбира като конфронтация със Стоян Златев или с членовете от Постоянната комисия, 
взели това решение. Аз съм против да се продава – ще се направи ремонт, ще се търси 
работа. Колко обществени самосвала има в Общината – два Камаза в „Буковец“. Да има 
частни. От 1999 г. до 2003 г. всичко изчезна от бившия ДАП – то си личи няма нищо. 
Недейте така. Това е моя лична позиция. На пролет, като тръгнем да чистим реката, какво 
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ще правим – знаете колко трудно се чисти. Едва ли тези 6 хил.лв. ще решат проблемите на 
Дружеството. Аз съм за това, защото има законова възможност, да се отпусне субсидия на 
„Буковец“. Какво остана в Елена? Казвам го заради града, заради нас. Общината има 
Общинско дружество – трябва да има капацитет, като механизация, като автомобили. 
Познавам този автомобил, познавам и това „1519“ – купено от Общината, минава през 
с.Майско и е дадено в „Буковец“. От бюджет 2013 ще гласуваме средства на „Буковец“ за 
закупуване на бетоновоз, под формата на капиталов разход. Имаме бетонов възел. 
Автомобил Газ-53 да го продаваме. Има две газки в СОУ „Иван Момчилов“. Това са 
учебните газки, които сме ги запазили  - не сме продавали. Ако продължаваме така след 
една, две години ще останем без нищо. Дано не съм обидил някого с моята лична позиция. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
д-р Стела Горбанова-Василева  – общински съветник: Аз нямаше да вземам отношение по 
точката, по която нямам особена компетенция, но този казус ми прилича на казуса за 
Болницата преди една, две години, когато всички имахме много добри намерения да 
запазим Болницата в града, а това само задълбочи проблема. Преди месец гласувахме 
доверие на г-н Златев да поеме едно Дружество в плачевно състояние. Аз предлагам, ако 
не можем да решим на днешната сесия, да го отложим във времето, но да не пречим на г-н 
Златев да взема тези решения и да върви напред. Трябва да му дадем свобода. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Валентин Гуцов – Председател ОбС-Елена: Аз искам да вметна нещо, което е доста важно. 
Управителят можеше да вземе това решение за продажба на товарните автомобили и без 
решение на Общинският съвет, тъй като техниката която се предлага да бъде продадена е 
за по-малко от 5 % от капитала на Дружеството. Целта ни е да въведем нова практика. Да 
обсъждаме такива неща в Общинският съвет и да вземаме колективно решение. Не е 
въпроса дали ще продаваме или не. Да – ако решите няма да вземем това решение и няма 
да продаваме. Камаза ще си стои на плаца и няма да бъде ползван. Практиката до сега е 
била – бракуване на автомобилите и продаване на скрап. Поне аз не срещнах друго освен 
една линейка на Болницата, която е продадена като техника, всичко друго е бракувано и 
продадено на скрап. Ако се върнем в годините назад – мисля, че 2010 г. или 2011 година 
последните два камиона са продадени без решение на Общинският съвет и без Заповед на 
кмета на общината. Нарязани са за скрап – без протокол за брак, дори не са бракувани в 
КАТ. Ще предложа на следващо заседание да бъде разгледано това безотговорно 
отношение на Управителят и да му бъде потърсена отговорност. Натъквам се на 
нарушения от Управителите на Общинските дружества, от които Дружествата трупат 
загуби. „Буковец” има натрупани задължения. Сега изплащаме заплати на г-н Йорданов, 
които му дължим и сега е момента, ако е нанесъл щети на Дружеството да си понесе 
отговорността. Трябва да решим въпроса с автопарка – по какъв начин ще го обновяваме, 
ако не сега то на следващо заседание. Ако решите, че Камаза може да изкарва пари с такъв 
висок разход на гориво - добре. Отделно трябва да се назначи шофьор, които да стои и да 
чака Камаза да заработи. Г-н Златев е Управител на „Буковец” той е преценил, че трябва 
да се продадат товарните автомобили – от нас иска помощ. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Гуцов, тука няма спор. Изразих своята лична 
позиция. Тръгвате да говорим за Болницата. Виждате какво става с Болниците в Република 
България и по конкретно в Девин. Несъвместим аналог. Кой унищожи Болницата, докато 
бяхме ние Болницата работеше. Всички искаме да помогнем на г-н Златев. Ако не се търси 
работа Камаза ще стои и ще трупа загуби. Аз казах в новия бюджет да заложим сума – 
капиталов разход, за фирма „Буковец” за закупуване на техника. Техниката в общинските 
дружества е купувана с общински средства. Искаме да помогнем на Стоян Златев и 
„Буковец” да го има. Щом така се води разговора – аз се отказвам от моята позиция и ще 
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гласувам „за” продажбата. Защо говорите така – да назначим шофьор, който ще чака на 
плаца да му се намери работа? Това са бизнес неща. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги да не изкривяваме дискусията. 
Всички сме убедени, че трябва да помогнем на „Буковец”. Считам, че ако лишим нашето 
Дружество от средства за производство не му помагаме. Без техника няма как да работи и 
да изкарва приходи. Въпроса е да се намери работа и да работи. Разделям нещата и Ви 
предлагам да гласуваме по отделно ГАЗ 53 и Товарния автомобил Камаз. ГАЗ 53 – 
подкрепям да се продаде, не че с 2 хил.лв.нещо ще се реши, не че и с 6 хил.лв. нещо ще се 
реши. Камаза ще има кой да го купи, ще му направят ремонт и ще работи. Въпроса е как 
да помогнем на г-н Златев да намери работа на Камаза, за да носи приходи. Такава техника 
никога не можем купи. Камаза е специфичен автомобил, който може да носи много 
приходи. Г-н Златев сподели, че му трябва бетоновоз. Има начини и трябва да търсим 
възможност да му помогнем.  Средствата от продажбата и на двата товарни автомобила 
няма да стигнат за закупуване на бетоновоз. Щом г-н Златев се е обърнал към нас, ние сме 
длъжни да не решаваме с лека ръка, защото носим отговорност за вземането на решение. 
Започваме едно надиграване – има право, няма право. Ние добре знаем, че не е нужно 
решение от Общинският съвет за продажба на техника по-малко от 5 % от капитала на 
Дружеството. Строителството може да е намаляло, но не е спряло. Ще се открие работно 
място. Призовавам Ви Камаза да остане. Г-н Златев да му търси работа, защото такава 
техника заработи ли изкарва добри приходи. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Водили сме много дискусии. Този Камаз 
има голям данък. Фирмата няма лиценз за извършване на товарна дейност и на този етап 
не може да си го позволи. Идеята беше да се купи самосвал до 3 тона, 3,5 тона, с нисък 
разход на гориво. Камаза, който се предлага за продажба е в окаяно състояние. Може да 
отидете и да го разгледате на място. Много пари ще се вкарат за ремонт на автомобила. 
Според мен ремонта ще излезе толкова колкото да купим един по-малък автомобил на 
старо, да го използваме за почистване на града. Това е моята позиция. Дружеството да 
поддържа автомобил с такава висока разходна норма и да очаква реализиране на печалба? 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Вчера бях раздвоен. Днес съм на мнение да 
продаваме. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Нека правим разлика между 10 тонен автомобил и 
микробус. Приходите които носи един такъв автомобил, като Камаза, като му се намери 
работа е за хиляди левове. Микробус, който събира отпадъците едва ли ще носи печалба? 
Не се заблуждавайте, че като купувате автомобил на старо – той е вечен. Продавайки 
Камаза лишаваме Дружеството от бъдещи приходи. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата за процедура на: 
Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам 10 минути почивка. 

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

гласуване направеното предложение за 10 минутно прекъсване на заседанието:   
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.  Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за отлагане разглеждането за следващо заседание на 
Общинският съвет предложението за продажба на ДМА собственост на Общинско 
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  №  140 / 26.10.2012 г. 
 

Относно: Продажба на ДМА собственост на Общинско дружества „Буковец” ЕООД 
гр.Елена 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

ОТЛАГА разглеждането на предложението за продажба на ДМА собственост 
на Общинско дружества „Буковец” ЕООД гр.Елена за следващо заседание на 
Общински съвет Елена. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов  запозна 
присъстващите с предложението за продажба на ДМА собственост на Общинско 
дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена, като поясни, че в Общински съвет - Елена е 
постъпила Докладна записка от Управителя на „Балкан” ЕООД гр.Елена с вх.№ РД.01.06-
83/15.06.2012 г., относно продажба на ДМА собственост на „Балкан”ЕООД гр.Елена, 
морално и материално амортизирани, излезли от употреба от години. 

Председателят на Общински съвет - Елена 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 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за продажба на ДМА 
собственост на Общинско дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа 
„за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 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 продажба на ДМА собственост на Общинско 
дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
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“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 141 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Балкан” 
ЕООД гр.Елена 

На основание чл.21. ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия,  чл.11 от Наредбата за условията и 
реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на 
търговските дружества и във връзка с чл.11, ал.1 от Договора за възлагане управлението на 
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество № 
РД.02.11-119/29.12.2004 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Управителят на “Балкан” ЕООД гр.Елена да продаде на търг с 
явно наддаване следните ДМА собственост на „Балкан” ЕООД гр.Елена, при начални 
тръжни цени, както следва: 

1.1. Гилотина голяма - 6 174.00 (шест хиляди сто седемдесет и четири) лева без 
ДДС; 

1.2. Гилотина малка - 2 245.00  (две хиляди двеста четиридесет и пет) лева без 
ДДС; 

1.3. Струг С-11 МТ - 2 619 (две хиляди шестстотин и деветнадесет) лева без 
ДДС;  

1.4. Струг С-10 МБ – 2 572 (две хиляди петстотин седемдесет и два) лева без 
ДДС; 

1.5. Бормашина – 307 (триста и седем) лева без ДДС; 
1.6. Настолна бормашина – 153 (сто петдесет и три) лева без ДДС; 
1.7. Бормашина – 307 (триста и седем) лева без ДДС; 
1.8. Циркуляр „Пендул” – 123 (сто двадесет и три) лева без ДДС; 
1.9. Бормашина – 307 (триста и седем) лева без ДДС; 
1.10. Автомат за заточване – 92 (деветдесет и два) лева без ДДС; 
1.11. Компресор – 86 (осемдесет и шест) лева без ДДС; 
1.12. Бормашина – 307 (триста и седем) лева без ДДС; 
1.13. Лентолепачка – 67 (шестдесет и седем) лева без ДДС; 
1.14. Лентове шлайф голям – 153 (сто петдесет и три) лева без ДДС; 
1.15. Шмиргел с два диска – 169 (сто шестдесет и девет) лева без ДДС; 
1.16. Обущарска ръкав машина – 525 (петстотин двадесет и пет) лева без ДДС; 
1.17. Електрожен – 126 (сто двадесет и шест) лева без ДДС; 
1.18. Точков апарат – 173 (сто седемдесет и три) лева без ДДС; 

 
2. В комисията по провеждане на търга да бъде включен представител на Община 

Елена. 
3. Управителят на общинското дружество да даде писмен отчет за резултата от 

проведения търг в 14-дневен срок от провеждането на същия. 
4. Получените средства да се използват за погасяване на стари задължения към 

НАП, а не за изплащане на работни заплати. 
5. Контролът по изпълнението на решението да се осъществява от Кмета на 

Община Елена. 
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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 
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 107011 по 
КВС на землище с.Буйновци. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 107011 по 
КВС на землище с.Буйновци. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата за становище на: 
Йордан Кисьов - член 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 24.10.2012 г. от 16.30 часа 
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот 
№ 107011 по КВС на землище с.Буйновци, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, 
„въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 142 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на 
имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци 
 

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. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 107011 с 

начин на трайно ползване „нива” в местността „Беглишки харман” по КВС на 
землище с. Буйновци и определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско 
свободно жилищно застрояване”. 

Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред Административен съд - 
гр. Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” на 
основание чл. 215 от Закона за устройство на територията. 
 
ПО 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 
отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бивша здравна служба в 
с.Руховци) за лекарски кабинет. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бивша здравна служба в 
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с.Руховци) за лекарски кабинет, като уточни, че д-р Нина Титева, в качеството й на 
общопрактикуващ лекар, ползва част от имот общинска собственост –б ивша здравна 
служба в с. Руховци, съгласно договор за наем № РД-02-11-71 / 04.06.2003 г. Тъй като 
договорът е изтекъл, д-р Титева е депозирала молба за продължаването му. 

Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 
гори“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за отдаване под наем на имот, 
частна общинска собственост (бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет 
като го подкрепя с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – 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 отдаване под наем на имот, частна общинска 
собственост (бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 143 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бивша 
здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Отдава под наем на д-р Нина Томова Титева, с ЕГН **********, в качеството й 
на общопрактикуващ лекар (ЕТ „ИППМП – лекарски кабинет – д-р Нина Титева”, ЕИК 
104511648, със седалище и адрес на управление: гр. Елена,  ул. „Хаджи Юрдан Брадата“ № 
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69) част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 121 / 23.04.1997 г., 
вписан в служба по вписванията при Районен съд – гр. Елена под № 89 от 28.02.2011 г., 
намиращ се в с. Руховци, построен в УПИ VІ, кв. 21, а именно: едно помещение – бивша 
здравна служба с обща площ от 13 (тринадесет) кв.м., при граници: помещение за 
пенсионерски клуб и коридор, с предназначение – за задоволяване здравните потребности 
на населението. 

2.   Определя срок на наемното правоотношение 5 (пет) години. 
3. Определя наемна цена за месец, съгласно „Методика за определяне на началните 

цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти“, приета с Решение № 34 / 
1997 г., изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. на Общински съвет Елена, в размер на 
15.21 лв. (петнадесет лева и 21 ст.) без ДДС. 

4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за наем при 
горепосочените условия. 
 
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 
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна общинска собственост. 

Председателят на Общински съвет - Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 
гори“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 25.10.2012 г. от 16.30 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно 
управление на част от имот - частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа 
„за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 
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 и 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 Лазар Костов да не 
участва при вземане на решението, след което на основание чл.27, ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 
предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна 
общинска собственост: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ Не участва в гласуването
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
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15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 144 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна 
общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Отдава за безвъзмездно управление на Агенция по заетостта – гр. София за 

административните нуждите на Дирекция „Бюро по труда” гр. В. Търново, филиал – гр. 
Елена за срок от една година част от недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ административна сграда, актувана с АОС № 166 / 02.04.1998 г., находяща 
се в гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски” № 32, а именно: пет стаи от втори етаж с обща 
ползваема площ от 90 кв. м., при граници: от две страни общи части на сградата и 
коридор. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за безвъзмездно 
управление при горепосочените условия. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов  запозна 
присъстващите с предложението за промяна състава на Постоянната комисия по 
„Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет Елена, като уточни, че на 
30.08.2012 г. в Общински съвет - Елена постъпи молба от Стоян Николаев Златев – 
общински съветник мандат 2011/2015 г. за прекратяване пълномощията му като общински 
съветник на основание чл.30, ал.4, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Решение № 131/16.08.2012 г. на Общински съвет Елена, с което е избран 
за управител на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена. С Решение № 
8/19.01.2012 г. на Общински съвет Елена, Стоян Николаев Златев е избран за член в 
състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”. След 
прекратяване пълномощията му като общински съветник се предлага за член в състава на 
Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори” да бъде избрана 
новопостъпилата общинска съветничка Пенка Пенкова Цочева. 

Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 24.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за промяна състава 
на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински 
съвет - Елена, 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. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска 
собственост, земеделие и гори” към Общински съвет – Елена: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 145 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 
земеделие и гори” към Общински съвет - Елена 

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

администрация, чл.43, ал.2 и във връзка с чл.42 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Освобождава Стоян Николаев Златев от състава на Постоянната комисия по 

„Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет – Елена. 
2. Избира за член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

гори” към Общински съвет – Елена Пенка Пенкова Цочева. 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов  запозна 

присъстващите с предложението за промяна състава на Постоянната комисия по 
„Устройство на територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към 
Общински съвет – Елена, като уточни, че на 30.08.2012 г. в Общински съвет - Елена 
постъпи молба от Стоян Николаев Златев – общински съветник мандат 2011/2015 г. за 
прекратяване пълномощията му като общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.9 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 
131/16.08.2012 г. на Общински съвет Елена, с което е избран за управител на Общинско 
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена. С Решение № 8/19.01.2012 г. на Общински съвет 
Елена, Стоян Николаев Златев е избран за член в състава на Постоянната комисия по 
„Устройство на територията, комунално битово обслужване, екология и транспорт”, след 
което с Решение № 11/19.01.2012 г. е избран за председател на Постоянната комисия по 
„Устройство на територията комунално-битово обслужване, екология и транспорт” към  
Общински съвет – Елена. След прекратяване пълномощията му като общински съветник 
се предлага за председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално-битово обслужване, екология и транспорт” да бъде избрана новопостъпилата 
общинска съветничка Пенка Пенкова Цочева.  

Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 24.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за промяна състава 
на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално битово обслужване , 
екология и транспорт” към Общински съвет – Елена, 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. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към Общински съвет 
Елена: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 146 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към Общински 
съвет - Елена. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов  запозна 
присъстващите с предложението за корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от 
заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година 

Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 24.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за корекция на 
Решение № 109 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 
26.07.2012 година, като го подкрепя с 3 гласа „за“„против”- 1, „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 корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от заседание на 
Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 147 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от заседание на 
Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Коригира текста на т.2.15. от Решение № 109/26.07.2012 година на Общински съвет 

Елена, както следва: „Имот № 000717 в землището на с. Палици, община Елена с площ от 
0.356 дка – 100.00 лв. (сто лева)”. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 
преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – 
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гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – 
гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 24.10.2012 г. от 16.00 часа предложението за преобразуване 
на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – гр.Елена и 
съответстващата промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Елена, 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 на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в 
„детска кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”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  №  148 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към 
Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена 
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На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и т.7, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Преобразува „пункт за раздаване на храна” към Детска ясла – гр. Елена в „детска 

кухня” към същото заведение. 
2. Променя ал.7 към чл.22 от раздел Трети в глава Втора на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена, като текста „пункт за раздаване на храна” се заменя с текста „детска кухня” 
и разпоредбата придобива редакцията 
(7) За ползване услугите на детска кухня към Детска ясла – гр. Елена, ползвателите 
заплащат такса за храноден в размер на 1.80 лв. 

3. Възлага на кмета на община Елена организацията по преобразуването и 
уведомяването на Министерство на здравеопазването с оглед осигуряване на финансиране 
дейността на детската кухня за бюджетната 2013 г. 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 
именуване на целодневни детски градини в с.Майско и с.Палици. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
именуване на целодневни детски градини в с.Майско и с.Палици, като уточни, че са 
постъпили предложения от директорите на двете детски градини за именуването им 
съответно: целодневната детска градина в с. Майско да носи името „Приказен свят“, а тази 
в с. Палици – „Мир“. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 24.10.2012 г. от 17.00 часа предложението за именуване на целодневни 
детски градини в с.Майско и с.Палици, 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 именуване на целодневни детски градини в с.Майско и 
с.Палици: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 149 / 26.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Именуване на целодневни детски градини в с.Майско и с.Палици 
 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за народната просвета, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 
1. Именува Целодневна детска градина – с. Майско с името „Приказен свят“, 

считано от 01.01.2013 г. 
2. Именува Целодневна детска градина – с. Палици с името „Мир“ считано от 

01.01.2013 г. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 

Валентин Гуцов закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА  
 
Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


