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
№13
Днес 18 декември 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници г-н Симеон Кънчев, д-р Георги Пеев и г-н Милко
Моллов. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян
Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, инж.Димитрина Иванова
директор на дирекция „УТОС”, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината,
г-н Румен Георгиев – гл.инспектор „Местни приходи”, г-жа Красимира Димитрова –
гл.инспектор „Разрешителни и регистрационни режими”, г-жа Пенка Тодорова - кметски
наместник с.Палици г-жа Силвия Йорданова - кметски наместник с.Чакали, г-жа Сийка
Николова - кметски наместник с.Марян, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник
с.Каменари.
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени и
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012
г. на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски
градини”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси на територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище
с.Константин.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с.Майско.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен
с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с
националната кампания „Достъп до спорт в общините”.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, в дневния ред са
включени три предложения за промяна на една Наредба. Нека бъдат в една точка. Да не
пълним само дневния ред и да влизаме в излишна бюрокрация. Г-н Млъзев, коректно Ви е
предложението, но аз мисля, че предложенията за промените трябва да бъдат включени в
една тока. Не правя конкретно предложение, а само изразявам своето становище.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н
Топалов, уважаеми дами и господа общински съветници. Предложенията, които съм
внесъл са за промяна не на една, а на две Наредби. Предложението по т.2 от проекта за
дневен ред касае промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена. Другата промяна, която предлагам е в Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елена. Разделил съм ги в две отделни предложения, защото касаят различни
материи. Да – една е Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Елена, но едната промяна е в частта „такса за
ползване на детски градини”, а другата в частта „такса за битови отпадъци”. Държа т.3 и
т.4 от проекта за дневен ред да се разглеждат поотделно, защото както казах касаят
различни материи, а с предложението включено, като т.4 относно промяна в Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елена в частта „такса за битови отпадъци”, ще поправим несъвършенствата на
нормативната уредба.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Искам само да допълня, че промяната на
Наредбите се извършва и във връзка с предписание от Районна прокуратура гр.Елена, с
което прокурор Никола Пашов предлага да съобразим нашите нормативни актове с
актовете от по-висок ранг.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени и
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012
г. на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски
градини”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси на територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище
с.Константин.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с.Майско.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен
с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с
националната кампания „Достъп до спорт в общините”.
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
извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена, като
уточни, че могат да бъдат заложени средства и за други обекти, но приоритетно за
общината е да се продължи разплащането на обект „Канализационен колектор”.
Заложените средства в размер на 4 200 лв. за закупуване 6 бр. компютърни системи са във
връзка с постъпили оплаквания от общинска администрация, че са затруднени да работят с
амортизираната техника.
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 17.12.2012 г. от 16.30 часа предложението за извършване на
вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена, като го подкрепят с 4
гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
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г-н Сашо Топалов – общински съветник: Нормално е да взема отношение. Споделям
внесеното предложение – нормално е в края на годината да се извършат компенсирани
промени. Подкрепям напълно внесеното предложение и ние сме го правили. Използвам
възможността да благодаря на всички общински съветници, които проявяваха разбиране в
годините и подкрепяха промените в Инвестиционната програма. Апелирам всички да
подкрепим внесеното предложение.
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 извършване на вътрешни компенсирани промени и
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012
г. на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 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
отсъства
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
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 159 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на
Община Елена
На основание чл.21, ал.2, и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи
за 2012 г. на Община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени
съгласно Приложение № 1.
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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
промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община
Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община
Елена, като внесе предложение за допълнение на проекта за решение. На един от
приемните му дни е постъпила молба от жител на с.Стояновци, практикуващ дейността
гадател-екстрасенс, за намаляване размера на патентния данък, тъй като сегашния размер е
непосилен за заплащане. В тази връзка кмета на общината предлага следното изменение на
т.24 от Приложение № 1 към чл.53 от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена, като същият придобива следната редакция:
Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 2000 лв.
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 17.12.2012 г. от 16.30 часа предложението за промяна в
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена,
като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 17.12.2012 г. от 17.00 часа предложението за
промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община
Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”- 2.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Направено е предложение размера на данъка при
придобиване на имущество по възмезден начин от 2 на сто да стане 2.5 на сто. Ще
гласувам „за”, но нека си кажем: Възмездните сделки са своеобразен начин на инвестиции
в община Елена. Увеличавайки размера от 2 на сто на 2.5 на сто, да не отблъснем
външните инвеститори. За около 15 хил.лв. да не обърнем нещата в наша вреда.
Опасенията ми са да не стане обратен ефект от тази промяна. Подкрепям и направеното
предложение за намаляване патентния данък за гадатели, екстрасенси и
биоенерготерапевти на минимален размер.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Понеже стана въпрос дали увеличаването на
размерът на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин ще отблъсне
инвеститорите, ще кажа, че размера на същия в община Златарица е 3 на сто, което не
отблъсна корейските инвеститори да изберат техния парк за инвестиционните си
намерения. Закона за местните данъци и такси дава възможност този данък да бъде в
граници от 0.1 до 3 на сто. Смятам, че има възможност за умерено завишаване размера на
този данък в границите регламентирани от Закона за местните данъци и такси, което ще
увеличи размера на постъпленията от местни приходи в общинския бюджет, без това да
доведе до съществен негативен социален ефект.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Предлагам предложението за промяна в Наредбата
за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, да се гласува
поименно, тъй като става въпрос за увеличаване размера на данъка при придобиване на
имущество по възмезден начин.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение за изменение на т.24 от Приложение № 1 към чл.53 от
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена,
като същият придобива следната редакция: Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти
данъкът се определя в размер на 2000 лв.:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение да се гласува поименно:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 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 в Наредбата за определяне размера на
местните данъци 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
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 160 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена
На основание чл.21, ал.2, и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя размер на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2013
година на 2.5 на сто;
2. Изменя чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена, като същият придобива следната редакция:
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(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.5 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с
по-висока стойност
3. Изменя т.24 от Приложение № 1 към чл.53 от Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена, като същият придобива следната
редакция:
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 2000
лв.
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
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини”.
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 17.12.2012 г. от 17.00 часа предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини”, като го
подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 1.
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 17.12.2012 г. от 16.30 часа предложението за промяна в
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини”, като го
подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 промяна в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в
частта „такса за ползване на детски градини”:
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
отсъства
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12
13
14
15
16
17

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 161 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта „такса за ползване
на детски градини”
На основание чл.21, ал.2, и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.9, от Закона за местните данъци и такси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Чл.22, ал.4 се изменя така:
(4) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително
предучилищно обучение съгласно чл.20, ал.ал.1 и 2 от Закона за народната просвета,
посещаващи подготвителни групи в детските градини, за времето от 15 септември до
30 май включително заплащат само размера на дневния оклад за храна.
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
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията
на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията
на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”.
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 17.12.2012 г. от 16.30 часа предложението за промяна в
Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията на община
Елена в частта „такса за битови отпадъци”, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 17.12.2012 г. от 17.00 часа предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията
на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”, като го подкрепят с 3 гласа
„за“„против”-няма, „въздържали се”- 2.
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Валентин Гуцов – председател на ОбС: За по-голяма яснота за гражданите, предлагам в
проекта за решение да допълним текста на чл.16, ал.4, като същия придобива следната
редакция: „Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, т.1,
или за имота не е подадена декларация по реда на ал.6, или такава е подадена извън
определения срок, или същата не е по утвърдения образец, таксата за битови отпадъци
се определя както следва:”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за допълнение проекта за решение: чл.16, ал.4 да придобие
следната редакция: „Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по
ал.1, т.1, или за имота не е подадена декларация по реда на ал.6, или такава е
подадена извън определения срок, или същата не е по утвърдения образец, таксата за
битови отпадъци се определя както следва:”:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 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 в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси на територията на община Елена в частта „такса за
битови отпадъци”:
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
отсъства
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
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 162 / 18.12.2012 г.
1. Чл.14, ал.3 се изменя както следва:
(3) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и/или за поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
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1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси;
2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти на
граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси.
2. Чл.15, ал.2 се изменя както следва:
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя ежегодно с решение на
Общински съвет Елена, в годишен размер, поотделно за всяко населено място, въз
основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност
поотделно.
3. Чл.16 се изменя както следва:
Чл.16 (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на предприятия и граждани се
определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за
съхраняването им и честотата на сметоизвозване, определена със заповед на кмета на
общината;
2. пропорционално в промили.
(2) Общински съвет Елена определя размера на таксата за битови отпадъци в лева на
един съд, за една година, за всяко населено място, при определената със заповед на
кмета на общината честота на сметоизвозване, в зависимост от вида и обема на съда.
Таксата включва цената на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване“ и
„обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци“.
(3) Освен таксата по ал.2, предприятията и гражданите заплащат и такса за услугата
„поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“. Размерът на
таксата се определя както следва:
1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси;
2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти на
граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси.
(4) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, т.1,
или за имота не е подадена декларация по реда на ал.6, или такава е подадена извън
определения срок, или същата не е по утвърдения образец, таксата за битови
отпадъци се определя както следва:
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1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси;
2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти на
граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка,
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси.
(5) В случаите по ал.4 разпределението на размера на промила е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
(6) За определяне на таксата за битови отпадъци за имоти на предприятия и
граждани, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и
сметоизвозване по реда на чл. 16, ал.1, т. 1, лицата по чл.15, ал.1 подават в срок до 30
ноември на предходната година декларация по образец, утвърден от кмета на
общината, за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще
използват през годината. Декларацията се подава до кмета на общината. За
новопостроените или придобитите по друг начин имоти през годината, лицата по
чл.15, ал.1 могат да подадат декларация в 2-месечен срок от датата на придобиване.
(7) Когато се установи, че декларираните обстоятелства по ал.6 не отговарят на
действителните, таксата се определя съобразно обстоятелствата, отразени в
констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на община Елена лица.
4. В чл.17 се създава нова ал.3:
(3) Такса битови отпадъци се администрира и събира от дирекция “Финанси, бюджет
и местни приходи” в община Елена.
Решението влиза в сила от приемането му.
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
одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2013 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2013 година, като уточни, че за настоящата година
събираемостта е доста ниска. От 182 хил.лв. - преходния остатък е слязъл на 127 хил.лв.
Размерът на таксата за битови отпадъци за 2013 година не се променя, въпреки
увеличените разходи. Служителите от общинска администрация се надяват да се повиши
събираемостта от гражданите, защото в противен случай ще се наложи да предприемат
необходимите действия по принудително събиране. Нека гражданите доброволно
заплащат за услугата, която им се предлага реално. В противен случай общината ще се
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изправим пред неизбежната необходимост размерът на таксата за 2014 година да бъде
значително завишена, за да могат да се посрещнат необходимите разходи и отчисления.
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 17.12.2012 г. от 16.30 часа предложението за одобряване
план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2013 година, като предлагат в Приложение № 2, в раздел Б
за нежилищни имоти на предприятия и население - да се направи диференциране на
улиците в град Елена, както е в раздел А - за жилищни имоти и предприятия. Промила за
2013 година в Приложение № 2, в раздел Б за нежилищни имоти на предприятия и
население диференцирани по улици от 9.0 да стане 7.0, т.е. да не се начислява размер за
чистота на териториите за обществено ползване.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Не съм съгласен с Приложение №2.
Несправедливо е това диференциране на размера на такса битови отпадъци по отделно за
населените места. Да бъда по конкретен - къде е Раювци – 3.6 промил, къде е Шейтани –
3.0 промил. Това е продиктувано от нечии интереси. Няма да подкрепя това предложение.
Хубаво е, че няма да има увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за 2013
година. По мои спомени от 2009 година няма такова увеличение. В План-сметката са
отразени 32 хил.лв. преходен остатък, за какво са използвани останалите?
Председателя на Общински съвет - Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа общински съветници. Г-н Топалов, манипулативно е да говорите така. В Плансметката е отразен преходен остатък в размер на 33 хил. лв., които ще бъдат използвани
за покриване на загуби. 100 хил.лв., както добре знаете са на депозит. Недоборите тази
година са в размер на 55 хил. лв. Ако продължаваме да вървим така догодина няма да
имаме преходен остатък. По отношение диференцирането на размера на такса битови
отпадъци за всяко населено място от общината - доколкото разбирам Вие визирате раздел
А от Приложение № 2, което се внася от години в този вид и явно, че геноцида е от доста
години. Предложението, което е внесено от Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“, касае частта в раздел Б от Приложение № 2, които предлагат в
раздел Б за нежилищни имоти на предприятия и население - да се направи диференциране
на улиците в град Елена, както е в раздел А - за жилищни имоти и предприятия. Промила
за 2013 година в Приложение № 2, в раздел Б за нежилищни имоти на предприятия и
население диференцирани по улици да е 7.0, т.е. да не се начислява размер за чистота на
териториите за обществено ползване. По този начин промила за Раювци е в размер 6.1, а за
Шейтани размера е 7.0.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Моля Ви дайте думата на специалистите от
общинска администрация да обяснят на г-н Топалов как стоят нещата и какъв е смисъла на
предложението направено от Постоянната комисия.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-жа Красимира Димитрова – гл.инспектор „Разрешителни и регистрационни режими”:
Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка. Размерът на таксата за
битови отпадъци включва три компонента: размер за сметосъбиране и сметоизвозване,
размер за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и размер за
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чистота на териториите за обществено ползване. В Приложение № 2 е отразен размера на
таксата за битови отпадъци по отделно за всяко населено място. В раздел А за жилищни
имоти на население и предприятия е направено диференциране на някои от улиците на
гр.Елена. Там не се извършва услугата за чистота на териториите за обществено ползване
и размера на такса битови отпадъци включва само размера за сметосъбиране и
сметоизвозване и размер за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения. Предложението на Постоянната комисия е такова диференциране по улици
на гр.Елена да бъде отразено в раздел Б за нежилищни имоти на предприятия и население,
тъй като не се начислява размер за чистота на териториите за обществено ползване.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението в Приложение № 2, в раздел Б за нежилищни имоти на
предприятия и население - да се направи диференциране на улиците в град Елена, както е
в раздел А - за жилищни имоти и предприятия. Промила за 2013 година в Приложение №
2, в раздел Б за нежилищни имоти на предприятия и население диференцирани по улици
от 9.0 да стане 7.0, т.е. да не се начислява размер за чистота на териториите за обществено
ползване:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 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 одобряване план–сметка за приходите и разходите
за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо
за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 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
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
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
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 163 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите,
свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г.
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На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.66, ал.1, чл.67, ал.ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Общински такси“, раздел първи „Такса за битови
отпадъци“ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ),ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.15, ал.2 от НОАМТЦУ за
необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на
битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване през 2013 г.
съгласно Приложение № 1 към настоящето решение;
2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2013 г.,
включващи разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране на битови
отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и
обезвреждането им, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление
на отпадъците, в съответствие с чл.67, ал.1 от ЗМДТ и чл.16, ал.ал. 1 и 2 от НОАМТЦУ
съгласно Приложение № 4 към настоящето решение.
3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2013 г. в промил поотделно за
всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл. 16, ал.1,
т.2; ал.4 и ал.5 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 2 към настоящето решение.
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
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000593 и имот
с проектен № 153034 по КВС на землище с.Константин.
Залата напуска общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000593 и имот
с проектен № 153034 по КВС на землище с.Константин.
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 17.12.2012 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище с.Константин, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 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 одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище
с.Константин:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

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

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 164 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище с. Константин
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т. т.8 и 11 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 (ПУП - ПЗ), на
имот № 000593 и имот с проектен № 153034 в местността „Кору кьой” по КВС на
землище с. Константин, за обединяване и определяне на конкретно предназначение
на новообразуваният имот – за „Спортен комплекс”. ПУП - ПЗ е неразделна част от
Комплексен проект за инвестиционна инициатива, допуснат със Заповед № РД.02.05494 / 10.08.2012 г. на кмета на община Елена.
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 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
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 046037 по
КВС на землище с.Майско.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 046037 по
КВС на землище с.Майско.
Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на:
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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 17.12.2012 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 046037 по КВС на землище с.Майско, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 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 одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с.Майско:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
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
отсъства
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
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 165 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 046037 по КВС на землище с. Майско
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т. т.8 и 11 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 № 046037 с
начин на трайно ползване „изоставена нива” в местността „Хармана” по КВС на
землище с. Майско и определяне на ново конкретно предназначение – за „Спортен
комплекс”. ПУП – ПЗ е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна
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инициатива, допуснат със Заповед № РД.02.05-495 / 10.08.2012 г. на кмета на община
Елена.
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 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
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 104124
(идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013) по КВС на
землище гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 104124
(идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013) по КВС на
землище гр.Елена.
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 17.12.2012 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013)
по КВС на землище 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 13 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 одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен
с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
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
отсъства
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
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 166 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот №
1042013) по КВС на землище гр.Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т. т.8 и 11 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 № 104124
(идентичен с имот № 104212) с начин на трайно ползване „пасище, мера” и имот №
104125 (идентичен с имот № 104213) с начин на трайно ползване „пасище, мера” в
местността „Русинка” по КВС на землище гр.Елена и определяне на ново конкретно
предназначение на имотите – 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 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
приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания „Достъп
до спорт в общините”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания „Достъп
до спорт в общините”.
Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева - Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 17.12.2012 г. от 17.30 часа предложението за приемане на Декларация за
достъпа до спорт във връзка с националната кампания „Достъп до спорт в общините”, като
го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с
националната кампания „Достъп до спорт в общините”:
“ЗА” – 13, “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 № 167 / 18.12.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на декларация за достъпа до спорт във връзка с
националната кампания „Достъп до спорт в общините”
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приемане на декларация за достъпа до спорт в община Елена (Приложение №1).

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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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