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
№1
Днес 24 януари 2013 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-жа
Елка Николова – директор на дирекция „БФМП”, г-н Христо Захариев – директор на
дирекция „ФПХД” г-н Николай Наумов – директор на дирекция „АПИО”, г-жа Боряна
Минчева – управител на „Общински имоти – Елена” 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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена
и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година.
Вн.:Председател ОбС
2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от
общинска администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно Ликвидация на „Общински имоти-Елена”-ЕООД.
Вн.:Председател ПК”БФИВ”
5. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година.
Вн.:Председател на ОбС
6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете
на кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012
година.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно продажба на земеделски земи – общинска собственост,
предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на
„Буковец” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686
(полски път) по КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови
имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с.Майско.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с №
№ 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в
околовръстния полигон на „Върлевци”
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075
(полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на
землище с.Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с.Буйновци.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на
гр.Елена
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена
Вн.:Кмета на общината
19. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в1 кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена
и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година.
Вн.:Председател ОбС
2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от
общинска администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно Ликвидация на „Общински имоти-Елена”-ЕООД.
Вн.:Председател ПК”БФИВ”
5. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година.
Вн.:Председател на ОбС
6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете
на кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012
година.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно продажба на земеделски земи – общинска собственост,
предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на
„Буковец” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686
(полски път) по КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови
имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с.Майско.
Вн.:Кмета на общината
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13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с №
№ 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в
околовръстния полигон на „Върлевци”
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075
(полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на
землище с.Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с.Буйновци.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на
гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена
Вн.:Кмета на общината
19. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона
за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в1 кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет –
Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година, като информира,
че за отчетния период Общински съвет – Елена е провел 6 редовни заседания. За
разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 76 предложения. От кмета на
общината постъпилите предложения са 67. Председателят на Общинския съвет е внесъл за
разглеждане в заседанията на съвета 9 предложения. Взетите решения на заседанията на
Общински съвет – Елена през отчетния период са 76. Няма нито едно решение върнато от
Областния управител за ново разглеждане, във връзка с упражнявания от него контрол
върху приетите от Общински съвет актове. Присъствието в заседанията на общинските
съветници е редовно. Отсъствията от заседанията са по уважителни причини. През
отчетния период, преобладаващите предложения, които са обсъждани на заседанията на
Общинският съвет са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество - отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на
общински имоти, предложения за одобряване проекти за подробни устройствени планове;
изменения и допълнения на действащите наредби. Дейността на Постоянните комисии
продължава да е отговорна и ефективна, все по-професионална и компетентна.
Заседанията протичат нормално и от тях отсъстват минимален брой съветници. До
момента няма непроведени заседания поради липса на кворум. За напред в работата на
Общинският съвет предстои:
 Приемане Отчет за изпълнение на бюджет 2012
4

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.01.2013 г.
 Обсъждания по проекта за бюджета на община Елена и Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2013 година.
 Актуализиране на Наредби.
 Приемане програми и стратегии.
 Обсъждания на проекти по Европейски програми и други.
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 23.01.2013 г. от 16.00 часа предложението за
приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за
периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година, като го подкрепя с 4 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”- 1.
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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на
неговите комисии за периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година.
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1 / 24.01.2013 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет - Елена
РЕШИ:
1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за
периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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
Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска администрация за периода
01.07.2012 г. -31.12.2012 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска администрация за периода
01.07.2012 г. -31.12.2012 г., като информира, че за периода от 01.07.2012 до 31.12.2012 г.
Общински съвет – Елена е приел 76 решения. Четири от тях не подлежат на изпълнение от
общинската администрация, едно е отложено за разглеждане на следващо заседание, а
останалите 71 са разпределени по статус на изпълнение както следва: 59 – изпълнени, 11 –
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в процес на изпълнение, 1 – частично изпълнено. През отчетния период няма върнати
решения от областният управител, нито официално спрени с прокурорско разпореждане.
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 24.01.2013 г. от 16.00 часа предложението за
Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска администрация за периода
01.07.2012 г. -31.12.2012 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”-1, „въздържали се”няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия
по „Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” обещах на г-н Млъзев,
че ще отправя питане към него и смятам да си удържа на думата. В Отчета Решение № 137
е отразено – в процес на изпълнение. Нека г-н Млъзев даде по голяма яснота, кога то ще
бъде изпълнено и жителите на общината ще бъдат снабдени с дърва за огрев. Имам и една
забележка в някои от решенията свързани с продажби на ДМА собственост на
„Балкан”ЕООД и „Буковец”ЕООД. Не смятам, че трябва да бъдат отчитани, като решения
изпълнени от общинска администрация, тъй като с тези решения ние възлагаме на
управителите на общинските дружества изпълнението на решението. Може би са
цитирани в отчета, защото за изпълнението им са ангажирани общински служители. Не
приемайте думите ми като критика, изказвам само своето мнение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин Председател, дами и господа
общински съветници. Относно Решение № 137 –Утвърждаване добив на дървесина, начин
на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии
през 2012-2013 година, записано – в процес на изпълнение. До момента сме провели
процедурите за продажба на стояща дървесина на корен. Обявени са изпълнителите.
Предстои сключване на договори със спечелилите търговете. По утвърден списък след
заплащане гражданите ще получат дърва за огрев през активния сезон на годината. Ако
има хора, които са включени в списъка за добив на дърва за 2012 година, но не са ги
получили нека ми се обадят или се запишат в приемният ми ден. Относно другите
решения. Може би визирате Решение № 157 продажба ДМА собственост на Общинско
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена – отчетено като изпълнено. В изпълнението на
решението са участвали представители от общинска администрация, включени в
комисията по провеждане на търга - изпълнили са своите задължения, затова е отчетено,
като изпълнено от страна на общинска администрация.
Други изказвания не постъпиха.
Залата напуска общинската съветничка Магдалена Борисова.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от
общинска администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 2 / 24.01.2013 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска
администрация за периода 01.07.2012-31.12.2012 г.
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На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет - Елена за периода
01.07.2012-31.12.2012 г., съгласно Приложение № 1
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
приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2012 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2012 година.
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 22.01.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане Отчет за
изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2012 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- 1, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влиза общинската съветничка Магдалена Борисова.
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 приемане Отчет за изпълнението на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 година:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ 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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 3 / 24.01.2013 г.
Относно: Приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 година
На основание чл.21, ал.2, и чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и
чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост за 2012 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на г-н
Стефан Минчев – Председател на ПК”Бюджет, финанси и икономически въпроси” да
запознае присъстващите с предложението за ликвидация на „Общински имоти – Елена”
ЕООД.
Стефан Минчев – Председател на ПК”Бюджет, финанси и икономически въпроси”
запозна присъстващите с предложението за ликвидация на „Общински имоти – Елена”
ЕООД, като поясни, че Постоянната комисия е провела няколко заседания, на които е
разгледала състоянието на Общинското дружество. Становището на Комисията е да се
закрие Дружеството, тъй като не виждат смисъл да съществува като отделна единица.
Преминавайки, като дейност към община Елена ще се намалят разходите. Числеността на
персонала е 2 души, от които един управител. Дружеството разчита на приходи
единствено от такси „пазар” и „битак”, които са крайно недостатъчни. Сградата на
Калевата къща не се стопанисва и не се ползва по предназначение, а именно - за
хотелиерска дейност. Дадено е време на Управителя на дружеството да предприеме мерки
за оздравяване, но това не се е случило, напротив Дружеството е продължило да трупа
загуби и задължения. В тази връзка становището на Постоянната комисия е ликвидация на
„Общински имоти – Елена” ЕООД, като за ликвидатор определя Десислава Петкова
Трифонова-Иванова, с ЕГН**********, с постоянен адрес гр.Елена, ул.”Оборище” № 3.
Подкрепили предложението с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- няма.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, ако продължаваме така ще
останем без Общински дружества. Понеже бях против откриването на това Дружество,
сега не зная как да подходя. В интерес на истината това е изкуствено създадено
Дружество. Преди - дейността се извършваше от общинска администрация. От
създаването си Дружеството не попадна на Управител и сега след 12 години го закриваме.
Общинското дружество има собственост – какво правим с Калевата къща?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин Председател, дами и господа
общински съветници. Дружеството е създадено преди 12 година. Идеята му бе добра, но за
жалост не можа да се доразвие. В първите години вървеше добре. Загубите Дружеството
започна да трупа през последните години. Калевата къща след ликвидацията – влиза
общинска собственост, а дейността – става бюджетна дейност. Жалко, че закриваме, но
това е най-разумно. Търговската логика е такава – Дружеството не върви добре.
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Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: От позицията на кмет работил 8 години с
Управителката г-жа Боряна Минчева ще изкажа моето мнение. Минимално, символично
Дружество, което си вършеше работата. Използвам възможността да благодаря на г-жа
Боряна Минчева за съвместната работа. Казвате, че са констатирани отрицателни
резултати през 2012 година, за предходни години не споменавате. Най-лесно е да се
закрива, защо не търсим мерки за оздравяване? Какво предприехте Вие за да оздравите
Дружеството? Аз ще гласувам „против”. Хубавото, е че Вие го създадохте и Вие го
закривате. Имам конкретно питане: Има ли постъпили интереси към Калевата къща?
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК”Бюджет, финанси и икономически въпроси”:
Като вносител на предложението ще кажа, че мен никой не ме е търсил за ходатайство. Не
зная някой да е проявил интерес за закупуване на къщата.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Въпросът може би е към мен. Аз ще отговоря с
една дума: НЕ. Няма проявен интерес.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Г-н Топалов, това е предложение, което се внася от
Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически въпроси”. Като член на тази
комисия, ако бяхте присъствали на проведените заседания щяхте да бъдете по запознат с
проведените дебати. Но Вие не сте посещавали нито едно заседание на Постоянната
комисия. На заседанията на Постоянните комисии разглеждахме и обсъждахме
състоянието на всички Общински дружества. Дадохме една година реверанс на
Управителите на всяко Дружество да покажат заинтересоваността към дейността на
поверените им и предприемане адекватни решения относно по-нататъшната им дейност.
Ние вече сме останали без Общински дружества. Ще гласувате „против” – всеки сам
решава. Относно „Общински имоти” ЕООД гр.Елена. След встъпването ми в длъжност
като Председател на Общински съвет гр.Елена се запознах със състояние на Общинските
дружества. Открих слабости в управлението на дружеството, констатирани в одитния
доклат от 2010 година. Не са изпълнени решения на Общински съвет-Елена и не са
предприети действия от страна на управителя на дружеството за пререгистрация на
основния капитал и отписване от активите на Дружеството на продадени обособени части
представляващи застроена и незастроена площ - частна общинска собственост. Към
момента има натрупани задължения към Общината за неплатени такса битови отпадъци, в
размер на 12 хил.лв.0 В предходния мандат на Общински съвет-Елена аз нееднократно съм
настоявал да бъдат представени и разгледани управленските програми на всички
Управители на Общински дружества. През 2011 г., когато беше внесено предложението за
подновяване на договорите за управление, се запознах и с управленската програма на
„Общински имоти“. Тя се състоеше от три реда и аз изразих своето несъгласие, като
гласувах „против“. За информация – „Балкан” е с натрупана загуба в размер на 67 хил.лв.
към НАП. Управителят поема Дружеството със загуба в размер на 23 хил.лв., които той не
покрива в годините и върху сумата се трупат лихви. Управителят е длъжен да обяви
Дружеството в несъстоятелност. В противен случай носи наказателна отговорност. Да
държим дружества, които трупат загуби е безсмислено. Какво стана с Болницата в града?
Няколко години я подържахме изкуствено. От 2010 година Болницата преустановява
дейността си като лечебно заведение и е във фактическа несъстоятелност. Всеки има право
да изрази своята позиция.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за реплика на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Почнахте да се оправдавате с тройната коалиция.
Върнахте се 2010 година. Трудни години са. Но в годините ние не си позволихме да
закриваме Дружества. Политиката на Общината винаги е била да помагаме на
Общинските дружества. Какво направихме да оздравим Дружеството. Когато бяхме на
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власт се съобразявахме с Вашите предложения – може да видите това в Протоколите от
заседанията на Общинският съвет. А сега какво направихте дори изтрихте Протоколите от
предните мандати в интернет.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Г-н Топалов, идвате на заседание на Общинският
съвет отново неподготвен. Не ни обвинявайте за това, че не можете да отворите архива на
Общински съвет – Елена в интернет.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Милко Моллов – общински съветник: Нещо се измества темата. Всеки сам за себе си е
прав. Както г-н Топалов е прав за себе си, така и г-н Млъзев е прав за себе си. На Калевата
къща не и е правен ремонт от 20 години. Дружеството няма от къде да извади средства,
Общината няма право да им предостави такива. Не е разумно Дружеството да тегли заем
за да ремонтира къщата. Подкрепям производството по ликвидация на Дружеството, нека
Общината си върне собствеността върху Калевата къща и се заеме със стопанисването й.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.37 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-жа Снежана Капинчева, да
не участва в гласуването, след което на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване
предложението за ликвидация на „Общински имоти – Елена” ЕООД:
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
Не участва в гласуването
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 4 / 24.01.2013 г.
Относно: Ликвидация на „Общински имоти – Елена” ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.154, ал.1, т.2, чл. 156 и чл. 266, ал.5, т.1 от Търговския закон и чл.9 от
Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската
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част от капитала на търговските дружества, и като едноличен собственик на капитала на
“Общински имоти-Елена”- ЕООД, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1.
Прекратява „Общински имоти-Елена”-ЕООД, със седалище и адрес на
управление – гр. Елена ул.”Хаджи Сергей” № 2, с ЕИК 104521706 и открива производство
за ликвидация на дружеството.
2. Определя срок, в който трябва да завърши ликвидацията – 6 (шест) месеца;
3. Определя за ликвидатор Десислава Петкова Трифонова-Иванов, с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр.Елена, ул.”Оборище” № 3.
4. Определя възнаграждение за ликвидатора в размер на 310 лв.
5. Освобождава Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, с ЕГН **********, с
постоянен адрес: гр. Елена, ул. „Васил Левски” № 71, като Управител на дружеството, без
да я освобождава от отговорност и прекратява сключеният с нея Договор за управление на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество № РД-02-1160/08.05.2003 г., считано от датата на вписване на решението за прекратяване и
ликвидация в Търговския регистър.
6. Възлага на ликвидатора да уведоми Териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите за прекратяването на дружеството, както и да впише обстоятелствата
по ликвидацията в Търговския регистър.
След като Общински съвет – Елена прие решението за ликвидация на „Общински
имоти” ЕООД гр.Елена думата поиска г-жа Боряна Минчева – Управител на „Общински
имоти” ЕООД гр.Елена.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-жа Боряна Минчева – Управител на „Общински имоти” ЕООД гр.Елена: Благодаря на
г-н Топалов за добрите думи, благодаря и на г-н Кънчев за помощта при съвместната ни
работа. На Вас господа ще кажа, че Бог вижда всичко. Преди да изговорите лъжи – питам:
Къде отиват парите от наем на паркинга на ул.“Кършовска“? Бог да Ви съди – знайте, че
винаги има някой над Вас.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не мислех да коментирам, но заседанието се
излъчва по местния радиовъзел, за това ще дам яснота. От паркинга на ул.“Кършовска“
наем не се събира. Складирани са инертни материали необходими за ремонта на ул.“Васил
Левски“.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета
на община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година, като
уточни, че служителите от общинска администрация са получили възнаграждения от
постигнати икономии в размер на 80% от месечното възнаграждение. Общинският съвет
определя с Решение допълнителните възнаграждения на кметовете, защото са на изборни
длъжности. За служителите от администрацията, както и за кметските наместници не е
нужно решение от Общинският съвет, затова те не фигурират в предложението.
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 22.01.2013 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на
допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за
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последното тримесечие на 2012 година, като го подкрепят с 3 гласа „за”, „против”-няма,
„въздържали се”- 1.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Казахте, че служителите от общинска
администрация са получили допълнителни възнаграждения. Говорим за Наредба за
заплатите на служителите в държавна администрация по Постановление № 129/26.06.2012
г. Добре знаем, че възнагражденията на кметовете се определят с Решение на Общинският
съвет. Има реализирани икономии – чудесно, че служителите ще бъдат стимулирани. Без
да се заяждам, считам, че въпросът ми е коректен: Получили ли са възнагражденията си
служителите от общинска администрация както казахте.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Г-н Млъзев ще Ви даде по-точна информация, но
при разискването на следващото предложение, защото това касае лично него.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за реплика на:
г-н Лазар Костов – общински съветник: Не смятам, че има проблем и сега да отговори.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: На една част, които са дейност към Общината
допълнителните възнаграждения са начислени към декемврийските заплати. За общинска
администрация ще бъдат изплатени с януарските заплати.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 5 / 24.01.2013 г.
Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за
постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27, т.2 от Вътрешните правила за
заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за
постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година в размер на 1 228 лв.
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
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за
постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за
постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година, като уточни, че
изплащането на допълнителните възнаграждения може да става след края на годината.
Това са средства от реализирани икономии от незаети щатни бройки, от болнични.
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Записано е, че това е възнаграждение за постигнати резултати за последното тримесечие
на 2012 година, но това се явява икономия за цялата година.
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 22.01.2013 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на
допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати
резултати за последното тримесечие на 2012 година, като го подкрепят с 3 гласа „за”,
„против”-няма, „въздържали се”- 1.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Диференциацията не е справедлива. 80% върху
брутната или основната заплата? Между двете големи кметства разликата във
възнаграждението е голяма – 120 лв. е голяма разлика. Винаги съм бил на принципа – по
равно на всички от чистачката до кмета. Правя конкретно предложение – определя
допълнително възнаграждение в размер на 600 лв. на кмета на кметство Майско и кмета на
кметство Константин.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение размера на допълнителните възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие
на 2012 година, да стане както следва:
1. На кмета на кметство Майско – 600 лв.;
2. На кмета на кметство Константин – 600 лв.;
3. На кмета на кметство Беброво – 462 лв.:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012
година:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 6 / 24.01.2013 г.
Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27, т.1 от Вътрешните правила за
заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година, както
следва:
1. На кмета на кметство Майско – 600 лв.;
2. На кмета на кметство Константин – 600 лв.;
3. На кмета на кметство Беброво – 462 лв.
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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
продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз
основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз
основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, като уточни, че са постъпили молби от
ползватели с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху
общинска земя, като същите имат право да придобият право на собственост върху нея,
след като заплатят стойността на земята по цени определени съгласно Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделските земи. От Великотърновски териториален кадастър са
изготвени оценки съгласно Наредбата.
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 22.01.2013 г. от 16.00 часа предложението за продажба на
земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз основа на
актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма. На основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация двама от членовете на Комисията не участваха в гласуването.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Изказвам удовлетворение от приключване на
дългия процес по продажба на земеделски земи – общинска собственост по § 4 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи. Адмирации по този въпрос г-н Кмете.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Адмирациите не са за мен, а за служителите от
общинска администрация.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.37 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация уведоми присъстващите, че няма да
участва в гласуването и помоли също общинските съветници г-жа Росинка Георгиева, г-н
Йордан Кисьов, г-н Симеон Кънчев и г-н Милко Моллов да не участват в гласуването.
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 земеделски земи – общинска
собственост, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи:
1
2
3

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА

Не участва в гласуването
”ЗА”
Не участва в гласуването
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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”
Не участва в гласуването
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
Не участва в гласуването
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
Не участва в гласуването
”ЗА”

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 7 / 24.01.2013 г.
Относно: Продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за
ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, Общински съвет – Елена

Р Е Ш И:
Определя оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, изготвени
съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (ПМС № 118 /
26.05.1998 г., заглавие изм. ДВ бр. 75 / 2006 г., последно изм. ДВ, бр. 50 / 2011 г.), както
следва:
№
по
ред

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ползвател

2
Николай Захариев Николов
Христо Николаев Захариев
Роза Савова Иванова
н-ци Йордан Димитров Саров
Марин Петров Тонев
Йоргица Добрева Велчева
Димитър Димитров Ходжев
н-ци Павел Иванов Антонов

Местност

3
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна

имот №

4
505.2
505.3
505.5
505.6
505.8
505.16
505.19
505.21

площ
5
500,00
800,00
400,00
600,00
600,00
600,00
650,00
800,00

оценка
ст-ст, лв.

6
94,00
150,00
75,00
112,00
112,00
112,00
122,00
150,00
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Никола Стоянов Ралчев
Дочка Симеонова Гуцова
Христо Стоянов Георгиев
Недялко Николов Стефанов
Христо Христов Капасъзов
Иван Дойнов Иванов
Стоян Иванов Николов
Стефан Йорданов Христов
Васил Иванов Славов
н-ци Йордан Христов Николов
Мария Недева Йорданова
Христо Тодоров Христов
н-ци Валентин Николов Раднев
Георги Йорданов Петков
Васил Петров Василев
Бянка Владимирова Стоянова
Йордан Иванов Гайдаров
Стефана Стефанова Пенчева
Петър Владимиров Петров
Люба Атанасова Савова
Милко Здравков Моллов
д-р Иван Димитров Иванов
Иван Иванов Иванов
н-ци Иван Тодоров Пенов
н-ци Петко Стоянов Фичев
Мария Йорданова Мъглова
Петко Стоянов Петков
Надежда Стефанова Христова
Иван Христов Стефанов
н-ци Евгени Ценков Милакиев
Христо Йорданов Чобанов
Марин Йосифов Маринов
н-ци Иван Иванов Хубанов
Йордан Николов Кисьов
Мария Златева Атанасова
Донка Тодорова Алексиева
Никола Иванов Николов
Никола Стойков Николов
Тодорка Йорданова Стоянова
Петко Христов Шугев
Анка Иванова Лолова
Димитър Иванов Иванов
Мария Николаева Кабакова
Данчо Стефанов Йорданов

Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Стаева страна
Черешките

505.25
505.26
505.28
505.29
505.33
505.38
505.40
505.42
505.44
505.46
505.53
505.62
505.67
505.68
505.70
505.71
505.72
505.82
505.85
505.86
505.93
505.105
505.107
505.112
505.114
505.120
505.132
505.133
505.138
505.149
505.150
505.151
505.152
505.162
505.168
505.169
505.176
505.190
505.194
505.203
505.248
505.273
506.115
506.34

600,00
801,00
600,00
632,00
576,00
600,00
742,00
682,00
599,00
590,00
600,00
700,00
500,00
676,00
700,00
537,00
636,00
700,00
700,00
663,00
600,00
623,00
646,00
704,00
700,00
600,00
564,00
448,00
505,00
98,00
600,00
600,00
700,00
500,00
500,00
500,00
1167,00
1000,00
500,00
500,00
462,00
1000,00
500,00
223,00

112,00
150,00
112,00
118,00
108,00
112,00
139,00
128,00
112,00
110,00
112,00
131,00
94,00
127,00
131,00
101,00
119,00
131,00
131,00
124,00
112,00
117,00
121,00
132,00
131,00
112,00
106,00
84,00
95,00
18,00
112,00
112,00
131,00
94,00
94,00
94,00
218,00
187,00
94,00
94,00
86,00
187,00
94,00
42,00
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

н-ци Йордан Николов Щърков
Черешките
Иван Иванов Ботушанов
Черешките
Иван Илиев Димкин
Черешките
Рашо Иванов Рашев
Черешките
н-ци Стефан ГеоргиевКатрафилов
Черешките
н-ци Иванка Йорданова Дянкова
Черешките
Никола Петков Димитров
Черешките
Петрана Николова Иванова
Черешките
Марийка Рашева Ганева
Черешките
Стефан Иванов Кънев
Черешките
н-ци Йордан Иванов Геновски
Чуката
н-ци Иван Христов Агов
Чуката
Никола Стоянов Кожухаров
Чуката
Димитър Петков Иванов
Чуката
Иван Стефанов Малешков
Чуканско дере
Йордан Иванов Василев
Лапавишковци
Иван Димитров Стефанов
Лапавишковци
Васил Василев Жезанов
Копринари
Иван Николов Халахойдов
Опитно поле
Стойко Йорданов Куцаров
Опитно поле
Минчо Иванов Пашов
Опитно поле
н-ци Никола Иванов Мартинов
Опитно поле
Йордан Георгиев Генчев
Опитно поле
Марийка Дончева Шалаверова
Опитно поле
н-ци Петко Михайлов Миланов
Опитно поле
Димитър Христов Димитров
Опитно поле
Иван Стойков Иванов
Опитно поле
н-ци Никола Димитров Стефанов
Опитно поле
Петков Димитров Димитров
Опитно поле
Георги Иванов Първанов
Опитно поле
Йордан Иванов Йорданов
Опитно поле
Камен Петров Цветков
Опитно поле
Койчо Тодоров Костов
Опитно поле
Райко Йорданов Мутафов
Опитно поле
Петър Димитров Костадинов
Опитно поле
Иван Петков Иванов
Опитно поле
Христо Христов Атанасов
Балева река
Здравка Петкова Иванова
Балева река
Иван Петков Минчев
Балева река
Стефан Стефанов Георгиев
Балева река
н-ци Димитър Георгиев Бошков
Балева река
Никола Димитров Николов
Балева река
Балбузански
Пенчо Стефанов Абаджиев
баир

506.35
506.40
506.42
506.51
506.71
506.72
506.74
506.78
506.84
506.93
507.24
507.29
507.30
507.37
512.1
517.1
518.1
520.1
521.1
521.6
521.7
521.9
521.10
521.11
521.12
521.13
521.14
521.17
521.18
521.19
521.23
521.25
521.26
521.27
521.29
521.30
522.2
525.1
526.22
526.26
526.27
526.30
527.1

400,00

102,00
112,00
117,00
14,00
109,00
110,00
100,00
112,00
112,00
47,00
173,00
173,00
230,00
288,00
115,00
173,00
193,00
383,00
332,00
102,00
51,00
93,00
66,00
79,00
65,00
43,00
35,00
39,00
57,00
24,00
16,00
70,00
70,00
8,00
79,00
10,00
288,00
173,00
288,00
118,00
230,00
115,00

300,00

97,00

547,00
600,00
626,00
74,00
580,00
590,00
535,00
600,00
600,00
250,00
600,00
600,00
800,00
1000,00
400,00
600,00
644,00
1229,00
476,00
147,00
73,00
133,00
95,00
114,00
93,00
62,00
50,00
56,00
82,00
34,00
23,00
101,00
100,00
11,00
113,00
14,00
1000,00
599,00
999,00
410,00
800,00
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96
97

н-ци Райко Стоянов Райков
Стоян Кънчев Колев

98

Кънчо Йорданов Лазаров

99

Иван Благоев Иванов

100 Снежана Стойчева Сарова
101 Дочка Иванова Пъргавелова
102 н-ци Никола Савов Александров
103 Борис Иванов Василев
104 Ангел Димитров Ангелов

Ладински дол
Ладински дол
Пътя за
Казаците
Пътя за
Казаците
Балева река
Стоенджика
Пухлека
с. Руховци, м.
Христовци
с. Руховци, м.
Христовци

529.1
529.2

1000,00
1000,00

288,00
288,00

530.1

1000,00

203,00

530.2

600,00

122,00

538.1
540.1
544.1

600,00
600,00

173,00
144,00
187,00

300.1

600,00

138,00

300.3

600,00

138,00

500,00

2. Възлага на Кмета на Община Елена да извърши последващите административни
действия при спазване на действащата нормативна уредба.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани автомобили (два броя
роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани автомобили (два броя
роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена, като уточни, че от
Министъра на отбраната Общината придобива безвъзмездно двата броя специализирани
автомобили – роторни снегорини „ЗИЛ 157“. Техниката трудно би се експлоатирала пряко
от Общината. Същите биха били полезни на „Буковец“ ЕООД за осъществяване на
дейността свързана със снегопочистване.
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 22.01.2013 г. от 16.00 часа предложението за учредяване
безвъзмездно право на ползване върху специализирани автомобили (два броя роторни
снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена, 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на
„Буковец” ЕООД гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 8 / 24.01.2013 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани
автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на „Буковец” ЕООД
гр.Елена.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години в полза на
„Буковец“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети март“ № 5а, с
ЕИК814191317, на следното движимо имущество, собственост на община Елена:
1.1. Специализиран автомобил (роторен снегорин) „ЗИЛ 157“ с номер на шаси
109180;
1.2. Специализиран автомобил (роторен снегорин) „ЗИЛ 157“ с номер на шаси
478379.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за учредяване на
безвъзмездно право на ползване при условията на т.1 от настоящето решение.
ПО 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
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 080022 (част
от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за процедура на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам да облекчим процедурата. Имаме
предложения за одобряване на 7-ем ПУП. Нека не се четат целите предложения, а само
кмета ни запознава накратко със същността им.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Съгласен съм да не чета предложенията. Вие сте
се запознали с тях. Радиослушателите трудно ще се ориентират, тъй като има изреждане
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на номера на имоти по КВС на съответните землище. Който проявява интерес може да се
запознае с предложенията - публикувани са на страницата на Общински съвет – Елена.
Ако има въпроси аз и арх.Попов сме на Ваше разположение.
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение да не се четат целите предложения, а в резюме кмета
да запознава общинските съветници със същността на проектите за решение:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво, като го подкрепят с 5
гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 9 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот №
080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година), Общински съвет Елена
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 080022
(част от имот № 080004) с начин на трайно ползване „нива” в местността „Шарков
рът” по КВС на землище с.Беброво и определяне на ново конкретно предназначение
на имотите – за „Инженерна (техническа) инфраструктура”.
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.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект –
водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) по КВС на
землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) по
КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) по
КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м., като го подкрепят с 5 гласа
„за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от
имот № 000686 (полски път) по КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

21

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.01.2013 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 10 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски
път) по КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година),
Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на имот № 000686 (полски път),
отклонение от съществуващ водопровод ф 219 мм, по КВС на землище гр. Елена, с
дължина на трасето 100 л. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод, попадащ в обхвата
на имот № 000686 (полски път), отклонение от съществуващ водопровод ф 219 мм, по
КВС на землище гр. Елена, с дължина на трасето 100 л. м. и сервитут на трасето с
площ 300 кв. м. след заплащане на изготвената и приета оценка на Комисията по чл.
210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд
гр. В. Търново.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти №№ 209009,
209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № № 209045 и 209046 по КВС
на землище гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № №
209045 и 209046 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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № №
209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена., като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за
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застрояване на имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови
имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти
№№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № № 209045 и
209046 по КВС на землище гр.Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година), Общински съвет Елена
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имоти № №
209016, 209017 и 209018 с начин на трайно ползване „Стопански двор” по КВС
на землище гр. Елена, обособяване на два нови имота с проектни № № 209045 и
209046 по КВС с ново конкретно предназначение на новообразуваните имоти –
за „Производствена и складова дейност”, с показатели на устройствена зона
Пп (предимно производствена).
Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред Административен съд - гр.
Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” на
основание чл. 215 от Закона за устройство на територията.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 043071 по
КВС на землище с.Майско.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 043071 по КВС на землище с.Майско.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 043071 по КВС на землище с.Майско, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с.Майско:
23

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.01.2013 г.
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот №
043071 по КВС на землище с.Майско
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година), Общински съвет Елена
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имот №
043071 с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия” в
местността „Мухтарското” по КВС на землище с. Майско 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти –
водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и 000774 (полски
пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци”
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и
000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон
на „Върлевци”.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и
000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон
на „Върлевци”, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план –
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предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и
000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон
на „Върлевци”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и
000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния
полигон на „Върлевци”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година),
Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на
линейни обект в имоти № № 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на землище
гр. Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци”:
1.1 Трасе на линеен обект – водопровод ф 60 мм с обща дължина 1028 лин. м. и
площ на сервитута извън урбанизираната територия 288 кв. м.
1.2. Трасе на линеен обект - силов кабел 1 кV с обща дължина 1033 лин. м. и
площ на сервитута извън урбанизираната територия 3 220 кв. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т.
1.2. след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд
гр. В. Търново.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти –
водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища) и имот № 000831
(общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на землище с.Средни колиби, с
дължина на трасето 269,97 л.м.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища) и
имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на землище с.Средни
колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища) и
имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на землище с.Средни
колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м., като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391
и 086075 (полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по
КВС на землище с.Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 14 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски
пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на
землище с.Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година),
Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линеен обект – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища)
и имот № 000831 (общински път ІV клас за с. Средни колиби) по КВС
на землище с. Средни колиби, с дължина на трасето 270 л. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод, попадащ в имоти №
№ 000391 и 086075 (полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.
Средни колиби) по КВС на землище с. Средни колиби, с дължина на трасето 270 л. м.
и сервитут на трасето 810 кв. м. след заплащане на изготвената и приета оценка на
Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд
гр. В. Търново.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти № 039054 и
039058 по КВС на землище с.Средни колиби.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби, като го подкрепят с 5
гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 15 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти
№ 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година), Общински съвет Елена
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имоти №
039054 с начин на трайно ползване „нива” и имот № 039058 с начин на трайно
ползване „нива” в местността „вълча поляна” по КВС на землище с. Средни
колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имотите за „Воден
обект”.
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 ШЕСТНАДЕСЕТА 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 № 131033 по
КВС на землище с.Буйновци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 131033 по КВС на землище с.Буйновци.
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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 131033 по КВС на землище с.Буйновци, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма,
„въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с.Буйновци:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 16 / 24.01.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот №
131033 по КВС на землище с.Буйновци.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията ( в сила от 26.11.2012 година), Общински съвет Елена
Р Е Ш И:
Одобрява ПУП – ПЗ – двор за застрояване в имот № 131033 с начин на
трайно ползване „изоставена нива” в местността „Чистака” по КВС на
землище с. Буйновци, по реда и условията на Наредба № 19/25.10.2012 година за
строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
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 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи
за трасе на линеен обект – водопровод в землището на гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на 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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на гр.Елена, като го
подкрепят с 5 гласа „за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Валентин Гуцов - Председател на Общински съвет – Елена: В общинска администрация е
постъпила жалба от жителите на „Долни Геновци”, които се притесняват, че след
прекарване на водопровода по трасето ще намалее дебитът на вода. В тази връзка давам
думата на г-н Стефан Минчев, като Управител на ВиК”Йовковци” гр.Елена, да даде
разяснения.
Председателят на Общинския съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев – общински съветник – в качеството си на Управител на ВиК”Йовковци”:
Захранването на ВиК трасето е от Бадевският водопровод. Касае се за удължение на
водопровода, което няма да промени дебита на вода. Жителите на „Долни Геновци” не
бива да имат притеснения.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в
землището на гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 / 24.01.2013 г.
Относно: Предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на гр.Елена.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, както с чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи, Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие на Красимир Петров Колев, гр. Варна, ул.
„Патриарх Евтимий” № 40, Красимир Райков Керемедчиев, гр. Варна, ул. Барутен погреб”
бл. 2, ет. 4, ап. 14, Антон Петров Петров, гр. Варна, район Приморски, ЖК „Бриз І” № 857
и Теодора Здравкова Петрова, гр. Варна, район Приморски, ул. „Д-р Любен Попов” № 28
Б, да процедират ПУП – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод с обща
дължина 327 лин. м., попадащ в имоти с № 001077 (път ІV клас) и имот № 101036 (полски
път) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на
решението на Комисията за земеделските земи.
3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Красимир Петров Колев, гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий” № 40, Красимир Райков
Керемедчиев, гр. Варна, ул. Барутен погреб” бл. 2, ет. 4, ап. 14, Антон Петров Петров, гр.
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Варна, район Приморски, ЖК „Бриз І” № 857 и Теодора Здравкова Петрова, гр. Варна,
район Приморски, ул. „Д-р Любен Попов” № 28 Б, върху имотите по т. 1, след влизане в
сила на ПУП.
4. Красимир Петров Колев, гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий” № 40, Красимир
Райков Керемедчиев, гр. Варна, ул. Барутен погреб” бл. 2, ет. 4, ап. 14, Антон Петров
Петров, гр. Варна, район Приморски, ЖК „Бриз І” № 857 и Теодора Здравкова Петрова, гр.
Варна, район Приморски, ул. „Д-р Любен Попов” № 28 Б, да извършат за своя сметка
процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка (трасе) на обекта по т. 1, а след
влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 3 от настоящето решение.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи
за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землището на
с.Буйновци, собственост на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в
землището на с.Буйновци, собственост на община 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 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в
землището на с.Буйновци, собственост на община Елена, като го подкрепят с 5 гласа
„за“„против”-няма, „въздържали се”-няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
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 предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел
ниско напрежение в землището на с.Буйновци, собственост 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
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

отсъства
”ЗА”
”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 № 18 / 24.01.2013 г.
Относно: Предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, както с чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за
опазване на земеделските земи, Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие на Румен Пенчев Гайдаров – гр. Варна, ЖК
„Възраждане”, бл. 22, ет. 12, ап. 69, да процедира ПУП – парцеларен план за трасе на
ленейни обекти – водопровод с дължина 33 лин. м. и кабел ниско напрежение 1 кV с
дължина 132 лин. м., попадащи в габарита и сервитута на път ІV клас с № 000151 по КВС
на землище с. Буйновци – собственост на община Елена и по съществуваща улица в
околовръстния полигон с. Лазарци извън пътното платно.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на
решението на Комисията за земеделските земи.
3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Румен
Пенчев Гайдаров – гр. Варна, ЖК „Възраждане”, бл. 22, ет. 12, ап. 69, върху имотите по т.
1, след влизане в сила на ПУП.
4. Румен Пенчев Гайдаров – гр. Варна, ЖК „Възраждане”, бл. 22, ет. 12, ап. 69, да
извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка (трасе) на
обекта по т. 1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 3 от
настоящето решение.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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
предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи
за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в1 кV в землището на
гр.Елена, собственост на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна в резюме присъстващите с
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в 1
кV в землището на гр.Елена, собственост на община 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.
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2013 г. от 16.30 часа
предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в1
кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена, 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел
ниско напрежение в1 кV в землището на гр.Елена, собственост 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
”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 № 19 / 24.01.2013 г.
Относно: Предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение в1 кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, както и с чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските
земи, Общински съвет - Елена
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие на „Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със
седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Оборище” № 5, представлявано от
управителя Стоян Райков Стоянов, да процедира ПУП – парцеларен план за трасе на
ленейни обекти – водопровод с дължина 690 лин. м. и кабел ниско напрежение 1 кV с
дължина 980 лин. м., попадащи в имоти с № № 000183 и 000603 (полски пътища) по КВС
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на землище гр. Елена и по съществуващо трасе в тротоар в строителната граница на гр.
Елена, собственост на община Елена.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на
решението на Комисията за земеделските земи.
3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
„Оборище” № 5, представлявано от управителя Стоян Райков Стоянов, върху имотите по т.
1, след влизане в сила на ПУП.
4. „Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със седалище и адрес на управление гр.
Елена, ул. „Оборище” № 5, представлявано от управителя Стоян Райков Стоянов, да
извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка (трасе) на
обекта по т. 1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 3 от
настоящето решение.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 1-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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