ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 15 ноември 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като
отсъства общинският съветник д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие
взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан
Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, инж.Димитрина Иванова
директор на дирекция „УТОС”, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината,
г-н Калоян Златев - ст.експерт„ОСГТ”, г-н Юлиян Ламбев – гл.юрисконсулт на общината,
г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-жа Росица Стефанова - кметски
наместник с.Тодювци, г-жа Силвия Йорданова - кметски наместник с.Чакали, г-н Йордан
Йорданов кметски наместник с.Илаков рът, г-н Стоян Златев – Управител на „Буковец”
ЕООД гр.Елена.
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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно изработване на Общ устройствен план на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни
общински обекти с първостепенно значение.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по оперативна програма „Административен капацитет”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони –
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно осигуряване на собствения принос на община Елена към
финансирането на проект „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Велико Търново”.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия
орган на Оперативна програма регионално развитие - Главна дирекция „Програмиране и
регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и
ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400
по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти
в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество
„Буковец” ЕООД гр.Елена
Вн.:Председател ОбС
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.9 в
проект за дневен ред да се добави предложението за промяна предназначение на имот
№ 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново
конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник”.
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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т.9 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна
предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с.Тодювци и
определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник”:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно изработване на Общ устройствен план на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни
общински обекти с първостепенно значение.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по оперативна програма „Административен капацитет”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони –
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно осигуряване на собствения принос на община Елена към
финансирането на проект „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Велико Търново”.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия
орган на Оперативна програма регионално развитие - Главна дирекция „Програмиране и
регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и
ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400
по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти
в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество
„Буковец” ЕООД гр.Елена
Вн.:Председател ОбС
9. Предложение относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот №
109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на
имотите – за „Рибарник”.
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
изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изработване на общ устройствен план, като уточни, че това, което предлага е да се вземе
решение за изготвяне и финансиране на планово задание и опорен план. След като бъдат
изготвени плановото задание и опорния план ще бъдат внесени за обсъждане в Общински
съвет – Елена. Едва след това ще се пристъпи към изработване на общ устройствен план.
След което изрази своята готовност да отговори на въпроси заедно с гл.архитект на
община Елена арх.Красимир Попов.
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева - Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.11.2012 г. от 17.00 часа
предложението за изработване на общ устройствен план на община Елена, като го
подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Винаги делово. § 123 е ясно, че възлагат на
кметовете в определения срок да изготвят общ устройствен план, съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Моля да не се поднася
информацията по този начин. С Решение № 56/31.07.2009 г. Общински съвет Елена е
възложил на Кмета на община Елена да извърши необходимите административни
действия за изработване на ОУП на община Елена. До този момент не са извършвани
процедури в изпълнение на това решение. Дайте да видим какво пише в това Решение
№ 56/31.07.2009 г. и в предложението. Тенденциозно и неприятно е да се изписват нещата
така. Говорим и за пари – какво пише в това предложение – защо не е изпълнено това
решение. Не разбирам т.3 от проекта за решение: „Възлага на кмета на община Елена да
проучи възможностите за осигуряване на външно целево финансиране за изработването на
планово задание с опорен план, а при липса на такива възможности, средства за неговото
изработване да бъдат заложени по бюджета на община Елена за 2013 г.” Какво възлагаме –
проучване на възможност за осигуряване на външно финансиране? Това не е сериозно.
Защо не казахте, че от 2009 година правим опити и търсим спонсориране за изготвяне на
общ устройствен план.
Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа общински съветници. Понеже стана въпрос за Решение № 56/31.07.2012 г. аз ще
го зачета:” Изказва благодарност за направеното предложение на Професор архитект Иван
Никифоров, доктор на архитектурните науки, Доцент д-р архитект Йордан Търсанков и
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архитект Валентин Трашлиев! Възлага на кмета на община Елена да извърши всички
административни действия за реализация и изработване на ОУП на община Елена.” По
отношение на финансирането мисля, че правилно е записано в т.3 от проекта за решение:
„Възлага на кмета на община Елена да проучи възможностите за осигуряване на външно
целево финансиране за изработването на планово задание с опорен план, а при липса на
такива възможности, средства за неговото изработване да бъдат заложени по бюджета на
община Елена за 2013 г.”. По времето, когато беше разработван Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията, едно от нещата, което беше
обсъждано в парламентарните комисии, по форумите посветени на Закона за устройство
на територията, е необходимостта да бъде осигурено целево финансиране за общините,
които нямат възможност да си изготвят общ устройствен план. В тази връзка не съм
записал направо да бъдат заложени средства за неговото изготвяне, а да се проучат
възможностите за външно целево финансиране, а ако не стане ще бъдат заложени в
бюджета на община Елена за 2013 година. Къде – естествено в Инвестиционната програма.
Не виждам нищо неясно. Ако става въпрос, че е записано:”не са извършвани процедури в
изпълнение на това Решение № 56/31.07.2009 г.” – поне аз нямам информация да са
извършвани, ако някой има друга информация – нека я каже. Не виждам смисъл да
тръгваме в такава конфронтация.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Не става въпрос за конфронтация. Да ще се прави
план – няма как при тази нормативна уредба. Но нека се каже, че в тази община се е
работило и преди по изработване на общ устройствен план. За какви пари долу-горе става
въпрос. По отношение на заданието и по отношение на оперативния план. Тогава ставаше
въпрос за 350 хил.лв. - сега не зная. Много е двусмислена т.3 – финансирането целево или
ще бъдат заложени средства в общинският бюджет, защото това е много важно. Няма
конфронтация – нека да се знае.
Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов струва ми се, че има неразбиране.
Изработването на общ устройствен план обхваща поне два етапа. І-вия етап включва
изработване на задание с опорен план. Ако тогава са Ви искали 350 хил.лв. за изработване
на планово задание и опорен план, за което говорим в момента в т.3 – не мога да
коментирам. Моля Ви г-н Топалов четете. В т.3 е записано, че ще се проучи възможността
за осигуряване на външно целево финансиране за изработването на планово задание с
опорен план, а не за изготвяне на общ устройствен план. По предварителни проучвания
изработването на планово задание и опорния план ще струва около 15-18 хил.лв.
Същинският общ устройствен план, за който тук не говорим, може да струва 200 - 300
хил.лв.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за изработване на общ устройствен план (ОУП) на община
Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 150 / 15.11.2012 г.
Относно: Изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Елена
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На основание на чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на
територията и § 123, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура по изготвяне на общ устройствен план (ОУП) на община
Елена.
2. Възлага на кмета на Община Елена да проведе процедура по възлагане
изготвянето на планово задание с опорен план, съдържащо изисквания относно
териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на община Елена,
като първа фаза от неговото разработване.
3. Възлага на кмета на община Елена да проучи възможностите за осигуряване на
външно целево финансиране за изработването на планово задание с опорен план, а при
липса на такива възможности, средства за неговото изработване да бъдат заложени по
бюджета на община Елена за 2013 г.
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 програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с
първостепенно значение.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с
първостепенно значение, като уточни, че внася това предложение във връзка с
кандидатстването на община Елена по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ с
проектно предложение „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейности в
свободното време, чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена,
с.Константин и с.Майско, и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”. В Закона за
общинската собственост, Закона за устройство на територията и Закона за опазване на
земеделските земи е предвидено ускоряване на процедурите за изграждане на общински
обекти - публична общинска собственост, когато тези обекти са от първостепенно
значение за общините. Обектите, които са от първостепенно значение се определят в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост,
която съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост може да бъде
актуализирана през годината.
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 14.11.2012 г. от 16.00 часа предложението за допълване на
програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с първостепенно
значение, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за допълване на програмата за управление и разпореждане с
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имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни
общински обекти с първостепенно значение:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 151 / 15.11.2012 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни
общински обекти с първостепенно значение
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 и § 1 т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена през 2012 г., като определя за общински обекти от
първостепенно значение, както следва:
1.1. Обект „Изграждане на спортна база - стадион, съблекални, места за зрители,
огради - новообразуван имот № 046037 по КВС на землище с. Майско“;
1.2. Обект „Основно обновяване и реконструкция на спортната база - стадион,
съблекални, места за зрители, огради - новообразуван имот № 000594 по КВС на землище
с. Константин“.
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 оперативна програма
„Административен капацитет”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма
„Административен капацитет”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиев - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 14.11.2012 г. от 17.30 часа предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма
„Административен капацитет”, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма,
„въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
оперативна програма „Административен капацитет”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 152 / 15.11.2012 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
оперативна програма „Административен капацитет“
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.
Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по
Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна
и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002 / 12 / 2.2-07 по
Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).
2.
Декларира, че дейностите по проекта съответстват на приоритет 5.
„Подобряване на институционалната среда“, специфична цел: 5.1. „Повишаване
ефективността в работата на местната власт“, мярка 5.1.1. „Знаещи и можещи общински
служители“, дейност 5.1.1.1. „Участие в курсове за квалификация“ от Актуализирания
документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Елена 2007 – 2013 г.
3.
Възлага на кмета на община Елена да подготви проектното предложение и
необходимите документи за кандидатстване по горецитираната схема за финансиране.
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
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за
развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за
развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”, като поясни, че по мярка 226 се подпомагат проекти, които
допринасят за възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни
бедствия, както и за въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на
опасността от горски пожари. Интензивността на финансовата помощ е 100%, т.е. не се
изисква съфинансиране от страна на общината. След проведени предварителни
проучвания, смята за целесъобразно община Елена да кандидатства за финансиране по
мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони и по-конкретно за осъществяване
на превантивни дейности – изграждане на високотехнологична система за пасивно
пожаронаблюдение. Системата включва локална станция за наблюдение, контролен
център и система за оповестяване.
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 14.11.2012 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на
община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на
селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, като го подкрепят с 5 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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 153 / 15.11.2012 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от
Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
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 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
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, включително устройствени
процедури, проектирания и съгласувания.
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
осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико
Търново”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико
Търново”.
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 14.11.2012 г. от 16.30 часа предложението за осигуряване на
собствения принос на община Елена към финансирането на проект „Изграждане на
Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново”, като го
подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Този проблем е от 2000 година. Говорим за
регионално депо, сега говорим с нови термини – изграждане система за управление на
отпадъците. Много пари дадохме и искам да попитам: І-во – колко е това 5.90% в пари? И
ІІ-ро – колко пари има акумулирани от такса смет по сметката на община Елена?
Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа общински съветници. В предложението е записано: „според приетото процентно
разпределение, цитирано по-горе, собственият принос на община Елена възлиза на 191
342.31 лв. Към 31.08.2012 г. набраните от община Елена отчисления по чл. 71е от отм.
ЗУО и чл. 64 от ЗУО възлизат на 78 521.99 лв., а според прогнозните разчети към
31.12.2014 г. ще възлизат на 506 621.93 лв.”. Мисля, че това съдържа отговора на Вашия
въпрос. По отношение на това колко е остатъка по сметката на община Елена от такса
смет – мисля, че този въпрос излиза извън обхвата на настоящото предложение. Не мога
да Ви дам точна цифра, ако държите ще го направя, но ще трябва да се направи справка.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за осигуряване на собствения принос на община Елена към
финансирането на проект „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците в Регион Велико Търново”:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 154 / 15.11.2012 г.
Относно: Осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането
на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион
Велико Търново”
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.71е от Закона за управление на отпадъците (отм.
с §4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона на управление на отпадъците,
ДВ бр. 53 / 2012 г.) и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.53 / 2012
г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на собствения принос на община Елена, в размер на
5.90% (пет цяло и деветдесет стотни процента) от общия размер на собствения принос на
регион Велико Търново във финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на
Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново”.
2. Средствата да бъдат осигурени от приходи от набраните отчисления по Закона за
управление на отпадъците, представляващи компонент от такса „битови отпадъци” за
времето за изпълнение на проекта.
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
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна
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програма регионално развитие - Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие”
във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален
продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна
програма регионално развитие - Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие”
във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален
продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.
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 14.11.2012 г. от 16.30 часа предложението за издаване Запис
на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството / Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово плащане
по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа
дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, 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 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /
Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие - Главна дирекция
„Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект
„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация
Елена – Лясковец – Златарица”:
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
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155 / 15.11.2012 г.
Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган
на Оперативна програма „Регионално развитие“ - Главна дирекция „Програмиране
и регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на
атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация ЕленаЛясковец-Златарица”.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 Министерство на регионалното
развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” в размер на 161
649.53 лв. (сто шестдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и 53 ст.) за
обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/3.2-02/2011/0015 от 13.08.2012 по мярка „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор BG161PO001/3.2-02/2011/0015 от 13.08.2012 и
да ги предостави в РО на ГД „Програмиране на регионалното развитие” – Северен
централен район Русе.
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
обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с.Тодювци –
земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи” за
изграждане на място за лагеруване на туристи.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с.Тодювци –
земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи” за
изграждане на място за лагеруване на туристи, като уточни че в последните години се
наблюдава засилен интерес на туристи за почивка в района на р.Веселина между с.
Тодювци и с. Багалевци. Съществува възможност за обособяване на имот с площ до 3 дка
от имот № 000400 по КВС на землище с. Тодювци – земи по чл. 19 – собственост на
община Елена, за изграждане на място за лагеруване на туристи. Имотът ще се
облагороди, водоснабди и канализира и ще се предоставят удобства на туристите със
санитарно -хигиенен контрол.
Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.11.2012 г. от 17.00 часа
предложението за обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на
землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в
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земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи, 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 обособяване на имот с площ до 3 дка от имот
№ 000400 по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване
„гори и храсти в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи:
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
”ЗА”
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
отсъства
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 Е Ш Е Н И Е № 156 / 15.11.2012 г.
Относно: Обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище
с. Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски
земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17а, ал.1, т.3, чл.18 и чл.29
ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се обособи имот с площ 3 дка от имот № 000400 по КВС на
землище с. Тодювци.
2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи, за
изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), за промяна
предназначението на новообразувания имот и определяне на ново конкретно
предназначение „за място за лагеруване на туристи”.
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ПО ОСМА 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 го внася повторно за разглеждане в
Общински съвет – Елена, след като на предходното заседание от 26 октомври 2012 г,
разглеждането на
общинските съветници приеха решение, с което се отложи
предложението за продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец”
ЕООД гр.Елен за следващо заседание.
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 14.11.2012 г. от 16.00 часа предложението за продажба на ДМА
собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена, като го подкрепят с 4
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 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 „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
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ПРОТИВ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 157 / 15.11.2012 г.
Относно: Продажба на ДМА собственост на Общинско дружества „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.11 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските
дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Управителят на “Буковец” ЕООД гр.Елена да продаде на търг с
явно наддаване следните автомобили собственост на „Буковец” ЕООД гр.Елена, при
начални тръжни цени, както следва:
1.1. Товарен автомобил Камаз 5511, с рег.№ ВТ1521АН, двигател № 571745, рама
№ 28628 – 6 220 (шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС;
1.2. Товарен автомобил „ГАЗ 53 А”, с рег. № ВТ 1519АН, двигател № 11835, рама
№ 163092 – 2 370 (две хиляди триста и седемдесет) лева с 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 закупуване на Товарен автомобил.
5. Контролът по изпълнението на решението да се осъществява от Кмета на
Община Елена.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище
с.Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище
с.Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник”.
Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.11.2012 г. от 17.00 часа
предложението за промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на
землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за
„Рибарник”, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Аз не мога да разбера защо общината трябва да
прави разходи за промяна предназначението на земята, като има проявен интерес някой да
инвестира – няма нищо лошо, дали „Рибарник” или нещо друго, нека си извърши
процедурата по промяна предназначението на земята. По този начин само ние правим
разходите, а после я стане „Рибарник” я не стане. Не мисля за редно да правим промяна на
предназначението днеска, пък после ще го обявяваме на търг и така нататък. Ще се
отклоня от основната тема, надявам се да ме изтърпите. Виждате какво става с времето
навън и вчера хора от І-ви квартал ме занимаваха с прословутия тъй наречен път
„Пухляка”. В момента вместо да помагаме на хората, да им осигурим нормален достъп ние
сме ги наказали. Обходния път през с.Вълчевци-Яковци е невъзможен за пътуване. Там
където трябваше да вършим нещо не го извършихме, тръгваме да влагаме в нещо
неперспективно.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Сега се запознах, тъй като предложението е
внесено допълнително в това няма нищо лошо и ние сме го правили. След като общината
ще прави процедурите предлагам в проекта за решение да добавим т.3 - Налага
мораториум за разпореждане с въпросните имоти № 000347 – земи по чл.19 и имот
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№ 109009 – земи по чл. 19, за срок от 10 години. Правя конкретно предложение горе
цитираните имоти да не се продават за срок от 10 години.
Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа общински съветници. Защо трябва общината да прави смяната на
предназначението? Два са мотивите. Единият е, както казах от 26 ноември 2012 година
влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
След този срок без Общ устройствен план смяна на предназначение не може да се прави.
Има проявен интерес за изграждане на „Рибарник” г-н Топалов, аз не го крия. От тая
гледна точка начина, по който да бъде осъществена тази инвестиционна инициатива е да
бъде сменено предназначението. Практика е и в много общини го практикуват. Общината
сменя предназначението за своя сметка, след което имотите се продават на по-висока цена.
Оценката ще мине от тука в последствие, ако не сте съгласни може да предложите повисока цена. За общината какво е по-изгодно да продаде един обект със сменено
предназначение или във вид на изоставена нива? Средствата, които бъдат похарчени ще
бъдат възстановени в последствие при продажбата. ІІ-ро в този ред на мисли ако Вие г-н
Топалов си поддържате предложението и ако бъде прието, аз преди гласуването на
предложението ще помоля да бъде оттеглено. Не е идеята общината да прави „Рибарник”.
Има проявен интерес има възможност за осъществяване на тази инвестиция, ако искате да
попречите – добре, ако искате общината да прави „Общински рибарник”- дайте да внесем
друго предложение.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Лазар Костов – общински съветник: Аз разбирам направеното предложение от г-н
Топалов, че може би не става въпрос дали ще се продава или не, ами да не се използва за
друга цел. Ако искате може само да конкретизираме, че имота ще се използва само за
„Рибарник”, защото инвеститора може да си построи къща, вилно селище или нещо друго.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Реагирам по този начин, защото в последния
момент е внесено това предложение и се извинявам. Винаги тук на тази маса в
Общинският съвет сме пледирали за създаване условия за поощряване инвестициите и да
помагаме на бизнеса. Няма как да се откаже на тази идея. Само така можем да помагаме
на гр.Елена. Но тук става въпрос, че трябва да бъдем малко по-конкретни и предварително
да се знаят нещата. Няма нищо лошо нека има „Рибарници” и много други неща, но нека
бъдем малко по-открити и по-толерантни в нашето поведение, отношение тук в
Общинският съвет. Оттеглям си предложението за добавяне на т.3 в проекта за решение,
защото сега разбрах за какво става въпрос.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз нямах намерение да вземам отношение по
този въпрос, но понеже започна да се говори на дълго и на широко. Не виждам нищо лошо
да приемем сега смяна на предназначението, имайки предвид това, което каза г-н Кмета, за
влизането в сила на промяната в Закона. Със смяната на предназначението какво ще се
случи, нали не продаваме. Като сте толкова любопитни нека г-н Кмета каже кой е проявил
интерес.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Председател правя процедурно предложение
да преминем към процедура на гласуване на т.9 от Дневния ред.
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 процедурното предложение да се прекратят дебатите и да се премине в
процедура на гласуване на предложението за промяна предназначение на имот № 000347 и
имот № 109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно
предназначение на имотите – за „Рибарник”:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 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 промяна предназначение на имот № 000347 и имот
№ 109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение
на имотите – за „Рибарник”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 158 / 15.11.2012 г.
Относно: Промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на
землище с. Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите за
„Рибарник”
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17а, ал.1, т.3, чл.18 и чл.29
ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се извърши процедура по промяна предназначение на имот №
000347 – земи по чл. 19, начин на трайно ползване „гори и храсти” с площ 1 171 кв. м. и
имот № 109009 – земи по чл. 19, начин на трайно ползване „изоставена орна земя” с площ
756 кв. м., включително корекция на имот с № 000122 – полски път, собственост на
община Елена, всичките по КВС на землище с. Тодювци.
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2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи, за
изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), за промяна
предназначението на имотите и определяне на ново конкретно предназначение „за
рибарник”.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
Изготвил протокола:
Станислава Кабакова
Гл.специалист ОбС
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