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
№2
Днес 26 февруари 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 14 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници г-жа Росинка Георгиева, д-р Георги Пеев и г-н Милко
Моллов. 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-жа
Красимира Димитрова – гл.инспектор „Разрешителни и регистрационни режими”, г-н
Калоян Златев - ст.експерт „ОСГТ”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици,
г-жа Силвия Йорданова - кметски наместник с.Чакали, г-жа Сийка Николова - кметски
наместник с.Марян, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан
Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове
за 2013 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Наредба за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно възлагане на определени дейности по управление и
стопанисване на общинските горски територии за 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно допълване на Решение № 4 /24.01.2013 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Председател на ОбС
8. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обособена част
от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост.
Вн.:Кмет на общината
11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
– публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно промяна в състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност
Вн.:Председател на ОбС
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. Предлагам т.5 от проекта за решение – поради допусната
редакционна грешка да добие следната редакция: „Предложение относно приемане на
Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучета на
територията на община Елена.”
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги предлагам да добавим нова
точка в проекта за решение. Предложение относно приемане от Общински съвет – Елена
на Декларация в подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде
забраняван риболова в язовир „Йовковци”.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за процедура на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Процедурен въпрос. Защо е прекратено
излъчването по интернет на заседанията на Общински съвет - Елена?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: През миналата година община Елена имаше
сключен договор с „Власт БГ” по проект за прозрачност на управлението и граждански
контрол върху работата на институциите. Няколко сесии на Общинският съвет бяха
излъчени и гражданите на Елена имаха възможността да виждат в реално време – на живо
и в цялост работата на местната власт. Договорът беше прекратен поради не доброто
качество на излъчване. Ще бъде търсена възможност да бъде подновено излъчването с
други технически средства.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване т.5 от проекта за решение – поради допусната редакционна грешка да добие
следната редакция: „Предложение относно приемане на Наредба за придобиване,
регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучета на територията на община
Елена.”:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване в проекта за дневен ред, като т.13 да се добави предложението относно
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приемане от Общински съвет – Елена на Декларация в подкрепа искането на риболовците
от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци”:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “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 Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове
за 2013 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Наредба за придобиване, регистрация,
притежаване, отглеждане и контрол на кучета на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно възлагане на определени дейности по управление и
стопанисване на общинските горски територии за 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно допълване на Решение № 4 /24.01.2013 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Председател на ОбС
8. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обособена част
от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост.
Вн.:Кмет на общината
11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
– публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно промяна в състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност
Вн.:Председател на ОбС
13. Предложение относно приемане от Общински съвет – Елена на Декларация в
подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в
язовир „Йовковци”.
Вн.:общински съветник
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година, като уточни, че Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост има за цел да осигури ефективно и рационално управление на общинската
собственост през 2013 г.

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане Програма
за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година, като го
подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Кисьов – общински съветник: Във връзка с имотите, които община Елена има
намерение да предложи за продажба имам конкретно предложение. Участвах в
общественото обсъждане на бюджета на общината за 2013 година. На обсъждането
кметовете на кметствата в с. Константин и с.Майско споделиха болни проблеми и нужди.
В тази връзка предлагам средствата от продажбите на имоти - общинска собственост,
находящи се в селата - с.Константин, с.Майско и с.Беброво да остават и да се използват за
нуждите на съответните кметствата.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По Закон това, което се полага да остане е 30 % и
се разходва за благоустройствени дейности в съответните села. С Председателят на
Общинският съвет ходихме на среща с жителите на село Бадевци и им обещахме ако бъде
продаден имот – общинска собственост /кухненски бокс и столова към читалището в
селото/ 50 % от получените средства от продажбата да бъдат използвани за
благоустройството на селото. Не бих приел изцяло прихода да остава за кметствата – това
е драстично решение. Кметствата нямат самостоятелен бюджет и кметовете няма как да се
разпореждат със средствата. Като оперативно управление съм съгласен част от средствата
да бъдат използвани за благоустрояване на населените места или за други нужди по
усмотрение на кметовете и на кметските наместници.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Няма как кметовете да оперират с тези средства,
защото не са второстепенни разпоредители и нямат самостоятелен бюджет.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предлагам Ви г-н Кисьов записът на
предложението Ви да бъде включено в предложението за приемане на бюджет 2013
година, а не в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Кисьов – общински съветник: Съгласен съм – оттеглям предложението си.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане Програма за управление и разпореждане
с имоти - общинската собственост за 2013 година:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
4

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.02.2013 г.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
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

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

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20/ 26.02.2013 г.
Относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2013 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2013 година (приложение към настоящото решение).
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
приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на
община Елена за 2012 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на
община Елена за 2012 г., като акцентира на туристическата такса. През 2012 година
постъпилия приход от туристическата такса е 2 500 лв. Категоризираните обекти на
територията на община Елена са около 200 обекта, които плащат по 0,25 ст. заетост на
легло. По прости сметки излиза, че за цялата година са реализирани 10 хил.нощувки.
Леговата заетост е 4-5 дни през годината. Така ли е - всеки сам да си даде отговор. Кмета
на общината инж.Млъзев използва възможността и чрез местния радиовъзел се обърна
към хотелиерите с молба да бъдат коректни данъкоплатци. Общината от своя страна
рекламира туристическият продукт, създава атракции, които трябва да бъдат обезпечени.
Постъпилите средства от туристическа такса през 2013 година ще се използват само за
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промоции на туристическият продукт. Общината не е пряк контролен орган, но има своите
лостове. Заложена е по-оптимистична прогноза от данъчни приходи. През годината ще се
разчита на повече приходи от продажба на горски фонд. Съществено задължение за
гориво е натрупало СОУ “Иван Момчилов“, затова приоритет на общината ще бъде
енергийната ефективност. Интерес ще представлява изпълнението на Инвестиционната
програма – кмета изрази готовност да отговори на въпроси, ако има.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена
за 2012 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма.
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: При приемането на отчета и в
предходни години съм акцентирал на ниската събираемост на местните данъци и такси.
Направих си труда и съм изискал справка за несъбраните данъци и такси на Общината към
месец декември 2012 година. Не събрания данък недвижими имоти – 140 458,00 лв., такса
битови отпадъци – 468 330,00 лв., такса МПС- 206 448,00 лв. и други данъци – 10 915,00
лв. Общият размер възлиза на около 800 000,00 лв. През тази година общинска
администрация трябва да предприеме мерки за повишаване събираемостта, както и за
събиране на старите задължения. Защото ако тази тенденция на не плащане на данъци и
такси се запази, ще се стигне до увеличаване промила за такса битови отпадъци за
следващата година, което ще рефлектира пак върху съвестните платци. Има практика в
други общини, например в община Тунджа кметовете на кметства да събират стари
задължения от жителите, като Общината е предвидила стимул – част от събраните
средства да се използват за нуждите на селото по усмотрение на кметовете. Тази кампания
„от врата на врата” за напомняне дава резултат. Да се помисли върху тази възможност
кметските наместници и служителите от кметствата да събират старите данъци, като
процент от събраната сума остава за разпореждане за селото.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Направихме проверка кметските наместници да
бъдат касиер-събирач и се оказа възможно. Ще предприемем постъпки, но се опасявам, че
ще възникне технически проблем с изчисляване размера на лихвите, които се начисляват
всеки ден. По Закон имаме право 30 % от постъпилите средства да остават за
благоустройство за селата, като кметовете и кметските наместници се разпореждат по
тяхно усмотрение за нуждите в селото, но това да касае събираемостта на стари
задължения. Друга мярка, която предвиждаме е коректните платци да имат предимство. В
момента разработваме нова Наредба за отдаване на общинският поземлен фонд под наем.
Условие при участие в търга ще бъде липса на задължения към община Елена. Това
условие ще важи и при участие в обществени поръчки.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за процедура на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Ще престанем ли с този цирк? Ако не сте се
виждали и сега да си говорите ….. поне не ни губете времето. Ако имате конкретно
предложение направете го – намерения не сме дошли да слушаме. Обсъждаме Отчет на
бюджет, а къде отидохме на земеделски земи. Коментирате натрупани задължения.
Проверете – това са задължения на бившата фабрика „Текстил“. Ако нямате конкретни
предложения предлагам да преминем към гласуване.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение да се премине към процедура на гласуване:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 г.
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 / 26.02.2013 г.
Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове на община Елена за 2012 година
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона
за общинския дълг, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2012 г. по прихода и разхода по
функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода 7 967 775 лв. (разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1);
1.2. По разхода 7 967 775 лв. (разпределен по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 23);
2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г., както следва:
2.1. По прихода – 7 029 280 лв. (разпределен по параграфи, съгласно Приложение №
1);
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2.2. По разхода - 7 029 280 лв. (разпределен по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 23);
2.3. ПРИЕМА предоставените и възстановени заеми от/на бюджета на общината през
2012 г. по оперативни програми, както следва:
Оперативна програма
ОП РЧР
ОП „Регионално развитие”
ПРСР
ОБЩО:

Предоставени Възстановени Разлика
заеми /-/
заеми /+/
/+/ или /-/
-207 002
238 336
31 334
-5 400
0
-5 400
-5 760
0
-5 760
-218 162
238336
20 174

3. ПРИЕМА отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена през 2012 г./ съгласно Приложение №3/;
4. ПРИЕМА окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни
сметки и фондове за 2012 г. / съгласно Приложение №4/;
5. На основание чл. 9, ал.2 от Закона за общинския дълг ПРИЕМА годишен доклад
по дълга , съгласно Приложение №5.
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 бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., като уточни, че
предложеният проект за бюджет на община Елена за 2013 година е разработен и ще бъде
изпълняван в условията на продължаваща финансова и икономическа криза. Приходната
и разходната части на бюджет 2013 г. са в размер на 7 341 158 лв. Приходите за
делегирани държавни дейности са в размер на 4 160 029 лв., а приходите от местни
дейности 3 181 129 лв. Разходите в проекта на бюджет за 2013 г. са балансирани с приходи
и са в размер на 7 341 158 лв., в т.ч. разходи за държавни дейности – 4 160 029 лв., разходи
за местни дейности – 3 058 406 лв., разходи за дофинансиране на държавни дейности –
122 723 лв.
В рамките на приходите с общински характер е предложено да се финансират
следните общински дейности:
- издръжка на 255 деца в ЦДГ – 84 000 лв., при очаквани приходи от такси 38000 лв.
Сравнено с 2012 г. издръжката е увеличена;
- издръжка на деца в детска ясла и за детска кухня – 28 500 лв., при очаквани
приходи 10000 лв. от такси;
- заплати, осигурителни плащания и издръжка на Домашен социален патронаж за
100 места 130 642 лв., при очаквани приходи от такси 30 000 лв.;
- поддържане на чистота 367 036 лв., съгласно одобрена от Общински съвет план
сметка за такса битови отпадъци и преходен остатък от 2012 г.;
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- улично осветление – ел.енергия и поддръжка, заплати и осигурителни плащания –
156 125 лв. (за тези разходи общините не събират такси);
- озеленяване и поддържане на паркове и градини и обществените територии 5000 лв.
(и за тези разходи общините не събират такси);
- поддръжка на спортна база и провеждане на спортни прояви 15 000 лв.; субсидии на
спортни и футболни клубове 31 200 лв.;
- издръжка на Градска библиотека, РТВ, Школа по изкуствата, за провеждане на
общински културни прояви и национални празници общо 109 166 лв.;
- за възнаграждения и издръжка на клубове на пенсионера 15 913 лв.;
- за съфинансиране на програми за временна заетост и материално осигуряване 6000
лв.;
- поддръжка на туристическа база и туристически клубове 22 800 лв.;
- издръжка на общинска администрация и дофинансиране на численост към
общинска администрация, помощи по решение на общински съвет, членски внос в
сдружения на общини;
- възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници и издръжка на
Общински съвет;
Инвестиционната програма на общината е в размер на 1 351 624 лв. По източници на
финансиране – с целева субсидия за капиталови разходи 924 800 лв. /в т.ч. за ремонт и
поддръжка на общинска пътна мрежа 663 000 лв./ Записан е ремонт на път „Илаков рът –
Угорялковци“, но се оказва че такъв път не съществува. Ще се проучва възможност за
извършване на ремонт, ако се окаже невъзможно ще бъде направено предложение за
пренасочване на заложените 20 000 лв. В инвестиционната програма е отразено искането
от проведеното обществено обсъждане на бюджет 2013 година от кмета на кметство
с.Константин за моторен трион и моторна коса за нуждите на селото.
Кмета помоли да бъде отстранена допусната техническа грешка в проекта за решение
в т.1.2. сумата „по разходите от 7 341 155 – да стане 7 341 158“ и в т.1.2.1. сумата от
4 160 129 лв. – да стане 4 160 029 лв.
В т.1.5.4.1 да отпадне субсидията за Сдружение „Св.Св.Константин и Елена“ /конен
спорт/ - 1 500 лв., които се отказват от субсидията, защото през годината няма да развиват
дейност. Така сумата в общият размер от 12 700 става 11 200 лв., като със сумата от 1 500
лв. бъде завишен резервът.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.30 часа предложението за приемане
бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., като предлагат следното
допълнение:
В Приложение към т.1.5.6 – Спортно-туристически календар на община Елена за
2013 година да се включи следната проява:
месец
Наименование на
Организатори Средства от
Друго
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
юни
Общински турнир по шах
Община Елена
200,00 лв.
Завишават средствата за Спортно-туристически календар на община Елена за 2013
година от 11 200 лв. на 11 400 лв., като средствата за провеждането на спортната проява в
размер на 200 лв. се вземат от Резерва, който от 70 000 лв. става 69 800 лв.
т.1.5.6 от проекта за решение придобива следната редакция:
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„1.5.6 Определя средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия
календар (дейност 714 „Спортна база за спорт за всички”) – 11 400 лв., разпределени
според съответното Приложение.”
„За” – 4, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението за
приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., с 3 гласа „за”,
„против”-няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на
Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и
извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”1, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински 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 22.02.2013 г. от 16.30 часа
предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.,
като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”- 1, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – член на Постоянната комисия по „Местно
самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.02.2013 г. от 16.00 часа
предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.,
като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”- 2, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева - Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 22.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община
Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и
извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., като предлагат следните допълнения:
І. В Приложение към т.1.5.5 – Културен календар на община Елена за 2013 година
да се включат следните прояви:
месец
Наименование на
Организатори Средства от
Друго
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
Куклен театър - подготвен Община Елена,
22-26
от ученици от НУ „Ил.
НУ„Иларион
100,00 лв.
април
Макариополски” гр.Елена Макариополски”
Посветен на седмицата на гр.Елена
детската книга
……………..
1
октомври

Международен ден на
възрастните хора

Община Елена,

100,00 лв.
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Завишават средствата за Културния календар на община Елена за 2013 година от
46 200 лв. на 46 400 лв., като средствата за двете културни прояви в размер на 200 лв. се
вземат от Резерва, който от 70 000 лв. става 69 800 лв.
т.1.5.5 от проекта за решение придобива следната редакция:
„1.5.5 Определя средства за общински културни прояви и национални празници,
съгласно календара за културни прояви (дейност 759 „Други дейности по културата”) –
46 400 лв., разпределени според съответното Приложение.”
„За” – 5, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.
ІІ. В проекта за решение след текста на т.1.5.4.1., т.1.5.4.2 и т.1.5.4.4 да се добави
текста: ”Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен
финансов отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват
на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март.”
„За” – 5, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението за
приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. с 4 гласа „за”,
„против”-няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Кисьов – общински съветник: Предлагам 50 % от средствата постъпили след
продажбите на имоти - общинска собственост, находящи се в селата - с.Константин,
с.Майско и с.Беброво да остават и да се използват за нуждите на съответните кметствата.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам субсидираната численост за читалище
с.Бадевци от 0,25 да стане 0,5, като субсидията от 1 489 лв. стане 2 979 лв. Имам и един
въпрос - не виждам читалище „Писмена“ с.Багалевци?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Начина, по който е разпределена субсидията за
читалищата е съгласно предложение на Комисия за разпределение на средствата. На
общественото обсъждане имаше представители на читалището в с.Бадевци, които
поставиха въпроса - да им се увеличи субсидираната численост. Съгласен съм и
подкрепям предложението Ви г-н Кънчев. В началото на годината получихме решението, с
което читалище „Писмена“ с.Багалевци е заличено от Търговският регистър. Те са провели
цялата процедура по закриване, не са ни уведомявали, но не са и длъжни по закон. Тази
година е включено НЧ „Съзнание-2012“ в с.Яковци. Определили сме резерв, който ще
намалее на 8 306 лв., ако приемете субсидираната численост за читалище с.Бадевци от 0,25
да стане 0,5, който резерв ще използваме за финансиране на нови инициативи на
читалищна дейност. По този начин ще стимулираме активно работещите читалища да
получават повече средства на база развиване на дейност.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Уважаеми колеги искам да Ви запозная с една
информация, която изисках за заседанието на ПК“БФИВ“ от общинска администрация.
Това са отчетите на спортните клубове за изразходваната субсидия. Справката за мен не е
пълна. Има ли проблем спортните клубове да предоставят първичната документация за
изразходваните средства от тях?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги, изкуство е да се прави бюджет.
Правил съм 17 бюджета - това ми е слабост. Нека се знае, че това е първоначален бюджет,
който ще бъде променян през годината. Представеният ни проект за бюджет е много добре
балансиран, няма фрапиращи неща. Бюджета отговаря на всички изисквания на Закона за
общинските бюджети, с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република
България, Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и
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поемането на общински дълг. Предлагам на всички колеги, включително и тези, които са
гласували „против“ или „въздържали се“ в заседанията на Постоянните комисии да
подкрепим бюджет 2013 година на община Елена. Виждате колко трудна е обстановката в
държавата затова нека ние се обединим. Аз лично ще подкрепя бюджета на общината за
2013 година и Ви моля да бъдем делови, ако няма конкретни предложения нека преминем
към гласуване.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Кисьов – общински съветник: Предлагам в спортно-туристическия календар, през
м.декември, към „Празник на спортистите“ да добавим честване: „Спортист на годината“.
Това ще бъде стимул, както за спортистите, така и за треньорите. Използвам възможността
да приканя общинска администрация да завиши контрола относно дейността на спортните
клубове, тъй като се отпуска субсидия на база спортна дейност. Средствата за проявата
„Спортист на годината“ предлагам да се вземат от резерва на стойност 800 лв.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение да се прекрати дискусията и да се премине към
процедура на гласуване:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов обяви, че ще
предлага предложенията за допълнения в предложението за приемане бюджета на Община
Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и
извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г., по реда на тяхното постъпване.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение за допълнение:
В Приложение към т.1.5.6 – Спортно-туристически календар на община Елена за
2013 година да се включи следната проява:
месец
Наименование на
Организатори Средства от
Друго
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
юни
Общински турнир по шах
Община Елена
200,00 лв.
Завишават средствата за Спортно-туристически календар на община Елена за 2013
година от 11 200 лв. на 11 400 лв., като средствата за провеждането на спортната проява в
размер на 200 лв. се вземат от Резерва.
т.1.5.6 от проекта за решение придобива следната редакция:
„1.5.6 Определя средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия
календар (дейност 714 „Спортна база за спорт за всички”) – 11 400 лв., разпределени
според съответното Приложение.”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение за допълнение:
І. В Приложение към т.1.5.5 – Културен календар на община Елена за 2013 година
да се включи следната проява:
месец
Наименование на
Организатори Средства от
Друго
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
Куклен театър - подготвен Община Елена,
22-26
от ученици от НУ „Ил.
НУ„Иларион
100,00 лв.
април
Макариополски” гр.Елена Макариополски”
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Посветен на седмицата на
детската книга

гр.Елена

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение за допълнение:
ІI. В Приложение към т.1.5.5 – Културен календар на община Елена за 2013 година
да се включи следната проява:
Друго
месец
Наименование на
Организатори Средства от
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
1
Международен ден на
Община Елена
100,00 лв.
октомври възрастните хора
Завишават средствата за Културния календар на община Елена за 2013 година от
46 200 лв. на 46 400 лв., като средствата за двете културни прояви в размер на 200 лв. се
вземат от Резерва.
т.1.5.5 от проекта за решение придобива следната редакция:
„1.5.5 Определя средства за общински културни прояви и национални празници,
съгласно календара за културни прояви (дейност 759 „Други дейности по културата”) –
46 400 лв., разпределени според съответното Приложение.”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в проекта за решение след текста на т.1.5.4.1.,
т.1.5.4.2 и т.1.5.4.4 да се добави текста: ”Субсидии се предоставят само на спортните
клубове, представили пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната
година, като същите се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31
март.”:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение 50 % от средствата постъпили след продажбите на
имоти - общинска собственост, находящи се в селата - с.Константин, с.Майско и с.Беброво
да остават и да се използват за нуждите на съответните кметствата, но до гласуване не се
стигна, тъй като кмета на общината поиска думата.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Прибързано затворихте дискусията. Разбирам, че
има процедура, но все пак приемаме бюджета на община Елена за 2013 година. Не съм
съгласен с предложението на г-н Кисьов. Оперативно трябва да бъдат предоставени
средства и на останалите кметства по населени места. Ако върнете процедурата назад,
като вносител бих искал да взема отношение по внесените предложения. Нека се изчистят
и прецизират предложенията и се добавят работещи текстове.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
Симеон Кънчев –общински съветник: По Правилник думата на кмета на общината се дава
по всяко време. Изпаднахме в излишни коментари за това предложихме да се премине в
процедура на гласуване. Виждате колко коректно се отнасяме към предложението за
приемане на бюджета. Ако имате конкретни предложения си ги кажете г-н кмете – това е
Ваше право по Правилник.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Кисьов не бива да се делят така кметствата и
да се предоставят средства само за селата с.Константин, с.Майско и с.Беброво. Предлагам
Ви следната формулировка: „При разпореждане с общински недвижими имоти от
населените места на територията на община Елена – 50 % от постъпилите приходи да
бъдат изразходвани целево за благоустройствени нужди в съответните кметства или
населените места с кметски наместници.“, което да стане т.16 от проекта за дневен ред, а
настоящата т.16 да стане т.17. По отношение на предложението Ви в спортнотуристическия календар на община Елена за 2013 година в проявите да се добави
„Спортист на годината“. Разработваме правилник, в който да се отразят точни критерии за
удостояване, които ще влязат в сила за следващата година. Миналата година по повод
награждаването на 10-те най-добри спортисти на общината станаха нелицеприятни неща.
За това нека не прибързваме.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в проекта за решение като т.16 да се добави текста:
„При разпореждане с общински недвижими имоти от населените места на територията на
община Елена – 50 % от постъпилите приходи да бъдат изразходвани целево за
благоустройствени нужди в съответните кметства или населени места с кметски
наместници.“, а настоящата т.16 да стане т.17:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в проекта за решение в т.1.7.1. субсидираната
численост за читалище с.Бадевци от 0,25 да стане 0,5, като субсидията от 1 489 лв. стане
2 979 лв. Субсидираната численост в резерва от 0,75 да стане 0,5 и стойността на резерва
от 9 796 да стане 8 306 лв.:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение:
В Приложение към т.1.5.6 – Спортно-туристически календар на община Елена за
2013 година към м.декември „Празник на спортистите“ да се добави
месец
Наименование на
Организатори Средства от
Друго
проявата
общински финансиране
бюджет в
лв.
Община Елена,
декември Празник на спортистите и спортни клубове
1 550 лв.
Спортист на годината
и ТД “Чумерна“
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване променения размер на резерва във връзка със служебната промяна с отпадането
на субсидията за Сдружение„Св.Св.Константин и Елена“ и на база приетите допълнения в
Културния и Спортно-туристическия календар на община Елена за 2013 година от 70 000
лв. става 71 100 лв.
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена,
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните
сметки и фондове за 2013 г.
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 / 26.02.2013 г.
Относно: Приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013
година
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;
чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС № 1 от 2013 г. за изпълнение на ДБРБ за
2013 г., писмо № ФО-1 / 21.01.2013 г. на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата
за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет –
Елена
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Елена за 2013 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 7 341 158 ЛВ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), В Т.Ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 160 029 лв., в т.ч.
1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в
размер на 3 570 801 лв.
1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни
дейности в размер на 63 500 лв.
1.1.1.3.
собствени
неданъчни
приходи
по
делегираните
бюджети
на
общообразователните училища в размер на 2 750 лв.
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1.1.1.4. собствени приходи на Музей на възраждането в размер на 11 000 лв.;
1.1.1.5. средства на разпореждане събрани от/за извънбюджетни сметки (-) 18 738 лв.
1.1.1.6. преходен остатък от 2012 г. в размер на 530 716 лв., разпределен съгласно
Приложение №1-1
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 181 129 лв., в т.ч.
1.1.2.1. данъчни приходи – 312 900 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 909 188 лв., в т.ч. от такса за битови отпадъци в размер
на 392 368 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – общо в
размер на 1 006 400 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за
зимно поддържане и снегопочистване 209 800 лв.
общински
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за
/местни/ дейности 861 300 лв., в т.ч.
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 198 300 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 663 000 лв.
1.1.2.5. предоставени трансфери между бюджетни сметки (отчисления по Закона за
управление на отпадъците за регионално депо за ТБО) (-) 126 000 лв.
1.1.2.6.предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки (-) 14 585
лв.
1.1.2.7. временни безлихвени заеми (-) 20 000 лв., в т.ч. предоставени заеми (-) 461 200
лв., възстановени заеми 441 200 лв.;
1.1.2.8. погашения на дългосрочни заеми от др.лица в страната (-) 39489 лв.
1.1.2.9. друго финансиране (отчисления по Закона за управление на отпадъците за
РИОСВ) (-) 15 000 лв.;
1.1.2.10. преходен остатък от 2012 г. в размер на 306 419 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 7 341 158 ЛВ., РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ,
ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ, СЪГЛАСНО /ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 2; 2-1; 2-2; 2-3;
1.2.1.Приема разходи за делегирани държавни дейности в размер 4 160 029 лв.,
разпределени по функции, както следва:

Общи държавни служби
578 408 лв.

Отбрана и сигурност
105 167 лв.

Образование
2 211 208 лв.

Здравеопазване
143 582 лв.

Социално осигуряване и грижи
896 011 лв.

Почивно дело и култура
225 653 лв.
1.2.2. За разходи с общински характер 3 181 129 лв., разпределени по функции, както
следва:
1.2.2.1. За местни дейности 3 058 406 лв., разпределен по функции както следва:

Общи държавни служби
439 229 лв.

Отбрана и сигурност
12 800 лв.

Образование
117 500 лв.

Здравеопазване
68 272 лв.

Социално осигуряване и грижи
162 687 лв.

Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда
854 052 лв.

Почивно дело и култура
159 266 лв.

Икономически дейности и услуги
1 167 396 лв.
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Разходи некласиф. в др.функции

6 104 лв.

1.2.2.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IХ в размер на 71
100 лв., в т.ч. за местни дейности и съфинансиране на проекти;
1.2.2.3. За дофинансиране на държавни дейности 122 723 лв., от тях по функции както
следва: в общи държавни служби 109 578 лв.; в образование 7 094 лв.; в
здравеопазване 3 387 лв.; в социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 664 лв.;
1.3. ПРИЕМА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за финансиране на капиталовите
разходи за 2013 г. в размер на общо 1 351 624 лв., в т.ч. капиталови разходи
финансирани с целева субсидия 924 800 лв; капиталови разходи финансирани от
собствени средства по параграф 40-00 - 10 000 лв.; други собствени приходи 66 984
лв.; капиталови разходи финансирани от ИБСФ 80 780 лв.; други 269 060 лв., в т.ч.
преходен остатък от 2012 г. 94 885 лв. и очакван трансфер от ПУДООС по сключен
през 2012 г. договор 174 175 лв., (съгласно Приложение №3).
1.4. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:
1.4.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в
бюджетните дейности в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения (чл.
30, ал. 2 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.);
1.4.2. Представителни разходи от издръжката на местна дейност 122 "Общинска
администрация" (чл. 13, т. 3 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.), както следва:
- на кмета на общината в размер на 4 250 лв.;
- на кметовете на кметства Майско, Константин и Беброво по 250 лв., или общо за
посочените кметства 750 лв.;
1.4.3. Представителни разходи на председателя на Общински съвет Елена в размер на
1 000 лв., от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" (чл. 13, т. 3 от
ПМС № 1 / 09.01.2013 г.);
1.4.4. За работно облекло до 200 лв., а за второстепенните разпоредители съобразно
приетите бюджети, утвърдени със заповед на второстепенния разпоредител.
1.5. ПРИЕМА РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ КАКТО СЛЕДВА:
1.5.1. За членски внос на община Елена в сдружения – 4 000 лв. отразени в текущата
издръжка на местна дейност 122 „Общинска администрация”;
1.5.2. За помощи 7 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122
„Общинска администрация”;
1.5.3. За помощи при погребения – 1000 лв.;
1.5.4 Утвърждава субсидии от приходите с общински характер за подпомагане на
спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел на основание чл.59 (2) от Закона за физическо възпитание и спорт
(ЗФВС), като упълномощава кмeта на Общината да сключи договори за условията за
ползване и отчитане на средствата
1.5.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи сума в общ
размер 11 200 лв., разпределени както следва:

За Клуб по борба „Дан Колов“ – 4 000 лв.;

За Клуб по джудо „Ипон - 87“ – 5 700 лв.;

За Клуб по конен спорт „Скайси - ЕФ” – 1 500 лв.
Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов
отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на
интернет страницата на община Елена в срок до 31 март
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1.5.4.2. За клубовете и специализираните спортно-туристически школи към
Туристическо дружество „Чумерна-1901” – сума в общ размер 5 800 лв., разпределени
както следва:

За Клуб по ски-туризъм – 1400 лв.;

За Клуб по спортно катерене – 1800 лв.;

За Клуб по туризъм – 750 лв.;

За Клуб по вело-туризъм – 750 лв.;

За Клуб на ветераните - туристи –1 100 лв.;
Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов
отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на
интернет страницата на община Елена в срок до 31 март
1.5.4.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и
спорта (ЗФВС) за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален
туризъм във високопланинските и отдалечени райони – сума в размер на 17 000 лв.
1.5.4.4. Субсидия за футбол в размер на 18 500 лв., от които

на ФК „Чумерна” – гр. Елена се предоставят средства в размер на 15 000 лв.

на ФК „Рудановски - 1922“ – с. Константин се предоставят средства в размер
на 3 500 лв.
Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов
отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на
интернет страницата на община Елена в срок до 31 март
1.5.5. Определя средства за общински културни прояви и национални празници,
съгласно календара за културни прояви (дейност 759 “Други дейности по
културата”) – 46 400 лв., разпределени според съответното Приложение.
1.5.6. Определя средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия
календар (дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”) – 11 400 лв. , разпределени
според съответното Приложение.
1.5.7. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54,
ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898 “Други дейности по
икономиката”) – 9 000 лв.
1.6. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 27 от ПМС № 1 / 9.01.2013 г., списък на
длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи съгласно Приложение
№4
1.6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
т.1.6, имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на
чл.27, ал.2 от ПМС № 1 от 9.01. 2013 г..
1.6.2.Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на
педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от
местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на
получените средства – съгласно чл. 62 от ПМС №1 / 2013 г.
1.7. УТВЪРЖДАВА разчета на субсидиите на читалищата в размер на 106 607 лв.,
съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени
по общинския бюджет, както следва:
1.7.1. Субсидирана численост и средства по читалища:
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№
по
ред

Читалище

Субсидирана Субсидия,
численост
лв.

1.

НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена

7,0

41 702

2.

НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво

1,0

5 957

3.

НЧ „Искра-1900” – с. Константин

1,0

5 957

4.

НЧ „Наука-1899” – с. Костел

0,5

2 979

5.

НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци

0,5

2 979

6.

НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента

0,5

2 979

7.

НЧ „Просвета-1897” – с. Палици

0,5

2 979

8.

НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци

0,5

2 979

9.

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци

0,5

2 979

10.

НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари

0,5

2 979

11.

НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът

0,5

2 979

12.

НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци

0,5

2 979

13.

НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена

0,5

2 979

14.

НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали

0,5

2 979

15.

НЧ „Наука-1900” – с. Марян

0,5

2 979

16.

НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци

0,5

2 979

17.

НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби

0,5

2 979

18

НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци

0.5

2 979

19.

Резерв

0,5

8 306

ОБЩО:

17,0

106 607

2. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. – 245 921 лв.
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. – 0 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2013 г. в размер на 285 410 лв.;
2.4. Задължава кмета на общината, в случай че е необходимо поемането на
допълнителен дълг, да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в
съответствие със Закона за общинския дълг (ЗОД).
3. ПРИЕМА числеността на персонала и средствата за заплати за 2013 г. в държавни
дейности, без Образование, съгласно Приложение № 5.
4. ОПРЕДЕЛЯ числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 122
Общинска администрация в рамките на средствата, определени по единните
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разходни стандарти 56 бр. и допълнителна численост 12 бр. с източник на средства
от местни приходи (дофинансиране на делегираната от държавата дейност/.
5. ПРИЕМА числеността на персонала, средствата за заплати и месечно
разпределение на средствата за заплати за 2013 г. в местни дейности и
дофинансиране, съгласно Приложение № 6.
6. ПРИЕМА план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с
Приложение № 8 към параграф 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. – Приложение № 7.
7. ОПРЕДЕЛЯ Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно
Приложение № 8.
8. ОПРЕДЕЛЯ просрочените задължения от минали години, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2013 г., съгласно Приложение № 9.
9. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:
9.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни
дейности, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г.: първо тримесечие – 30 на сто;
второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25
на сто
9.2. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по
бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в
рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на
постъпленията.
10. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
10.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и
субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.
10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра
на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.
10.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с
волята на дарителите, донорите.
10.5. Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани
просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за
просрочените вземания.
10.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
11. ПРЕДОСТАВЯ следните правомощия на кмета на общината за бюджет 2013 г.
съгласно чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ), при спазване на общия
размер на бюджета:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й
размер в частта за местните дейности;
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11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности;
11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински проекти и програми.
11.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени
годишни цели на общината.
12. ДАВА ПРАВО на кмета на общината, при възникване на временен недостиг на
средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на
общинския бюджет за 2013 г., да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове
на общината.
13. ДАВА СЪГЛАСИЕ временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки
за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до
възстановяването им от Управляващия орган.
14. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС .
15. РАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА (без целевите такива) се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
15.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за
трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
15.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови разходи, за покриване на просрочените задължения от минали години;
разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти;
неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.
16. При разпореждане с общински недвижими имоти от населените места на
територията на община Елена – 50 % от постъпилите приходи да бъдат изразходвани
целево за благоустройствени нужди в съответните кметства или населените места с
кметски наместници.
17. ЗАДЪЛЖАВА ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2013 г. конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.72,
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, обяви 10 мин. почивка.
След почивката в залата присъстват 10 общински съветника.
Отсъстват общинските съветници: Йордан Йорданов, Росинка Георгиева, Стела
Горбанова-Василева, Сашо Топалов, Снежана Капинчева, Георги Пеев, Милко Моллов.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Елена 2013-2015 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Елена 2013-2015 година, като уточни, че с оглед на измененията и
създадените нови законодателни изисквания към общините, е необходимо да се приемат
адекватни подзаконови нормативни актове, които са свързани с прилагането и
изпълнението на текстовете от закона. Проблемът е актуален както на местно, така и на
национално ниво. Наличието на бездомни кучета води до здравни рискове за хората.
Бездомните кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и
приносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на гражданите.
Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на
популациите на домашните и уличните кучета, като се гарантира здравето и безопасността
на хората и градската среда. Целта на настоящата програма е разписване на конкретни
действия за редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията,
намаляване на рисковете от разпространение на зоозони. Предлагания проект на програма
е разработен в съответствие с Европейското законодателство.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 22.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Елена 2013-2015 година, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“ – няма,
„въздържали се“ – няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 26.02.2013 г.
Относно: Приемане на Общинска програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Елена, с период на действие 2013-2015 година.
Приложение: Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Елена, с период на действие 2013-2015 година.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на
кучета на територията на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на
кучета на територията на община Елена, като уточни че с предлагания проект на Наредба
се уреждат реда и начина за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и
контрол на кучетата на територията на Община Елена. Причините и мотивите за приемане
на настоящата наредба са, че НС на Република България прие изменения и допълнения в
Закона за защита на животните (ЗЗЖ), които са публикувани в ДВ. Бр. 92 от 22.11.2011 г.
С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към общините, е
необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които са свързани с
прилагането и изпълнението на текстовете от закона. Целта на настоящата Наредба е
редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията, намаляване на
рисковете от разпространение на зоозони, както и увеличаване отговорността на хората,
отглеждащи кучета на територията на общината. Предлагания проект на Наредба е
разработен в съответствие с Европейското законодателство – с директиви на Европейската
общност. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на
Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Елена на 15.01.2013 година.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 22.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучета на
територията на община Елена, като го подкрепя 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 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Наредба за придобиване, регистрация,
притежаване, отглеждане и контрол на кучета на територията на община Елена:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 26.02.2013 г.
Относно: Приемане Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане
и контрол на кучетата на територията на община Елена
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и
контрол на кучетата на територията на община Елена
Приложение: Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и
контрол на кучетата на територията на община Елена
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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
възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски
територии за 2013 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски
територии за 2013 година, като уточни, че с Решение № 108 / 26.07.2012 г. на Общински
съвет - Елена е определен начина за управление на горските територии, собственост на
община Елена по смисъла на чл.181, ал.1, т.1, б. „а” от Закона за горите, а именно от
общинска горска структура, организирана като структурно звено в общинската
администрация. До оформянето и организирането на общинската горска структура е
необходимо да се сключи договор с лицензиран лесовъд или фирма, отговарящ(а) на
изискванията на Закона за горите за изпълнение на дейности, свързани с управление на
горските територии.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за възлагане на
определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски територии за
2013 година, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за възлагане на определени дейности по управление и
стопанисване на общинските горски територии за 2013 година:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 / 26.02.2013 г.
Относно: Възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на
общинските горски територии за 2013 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.181, ал.2 от Закона за горите, Общински съвет –
Елена
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран лесовъд или фирма,
отговарящ(а) на изискванията на Закона за горите, за изпълнение на услугите, свързани с
управлението на горските територии, собственост на община Елена, за времето до
назначаване на необходимия квалифициран персонал в структурното звено по смисъла на
чл.181, ал.1, т.1,б. „а” от Закона за горите.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за допълнение на Решение № 4 / 24.01.2013 година на
Общински съвет – Елена, като уточни, че при подаване на заявлението за вписване на
обстоятелствата по ликвидация в Търговският регистър, е поставено изискване за изрично
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вписване на текста „считано от датата на вписване на решението за прекратяване и
ликвидация в Търговския регистър”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 22.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за допълнение на
Решение № 4 / 24.01.2013 година на Общински съвет – Елена, като го подкрепя с 4 гласа
„за“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за допълнение на Решение № 4 / 24.01.2013 година на Общински
съвет – Елена:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 26.02.2013 г.
Относно: Допълване на Решение № 4 /24.01.2013 година на Общински съвет - Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Допълва текста на т.2 от Решение № 4/24.01.2013 година на Общински съвет Елена,
като същата придобива следната редакция:
„т.2 Определя срок, в който трябва да завърши ликвидацията – 6 (шест) месеца,
считано от датата на вписване на решението за прекратяване и ликвидация в
Търговския регистър.”
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
откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена
автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена
автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като уточни, че има проявен интерес за закупуване на
обекта, заедно с прилежащ терен. След проведени разговори с управителя на дружеството
се оказва, че сградите към момента не се използват и с оглед перспективите за развитие, не
биха били необходими за бъдещата дейност на предприятието. В същото време,
постъпленията от евентуална продажба биха могли да бъдат използвани за обновяване и
осъвременяване автопарка на дружеството, който като цяло е амортизиран,
експлоатацията му е скъпа и носи финансови негативи. Предполагаемите средства са
включени в Инвестиционната програма на община Елена за 2013 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 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за откриване процедура
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по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД
гр.Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 откриване процедура по приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 26.02.2013 г.
Относно: Откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото
на „Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.3, т.2 и чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и след приватизационен
контрол, чл.5, ал.2, т.6 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с приватизация
или със след приватизационния контрол, включително процесуално представителство,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на
„Елена Автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети
март” № 9, ЕИК 814189444, представляваща: УПИ ХV (петнадесет римско) „За
промишлени и складови дейности”, в кв. 98 (деветдесет и осем) по плана на гр. Елена,
цялото с площ 5 230 (пет хиляди двеста и тридесет) кв. м., ведно с построените в него:
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ГУМОРЕМОНТЕН ЦЕХ със застроена площ 298
(двеста деветдесет и осем) кв. м, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД със
застроена площ 132 (сто тридесет и два) кв. м, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА –
СКЛАД със застроена площ 101 (сто и един) кв.м., ОТКРИТ АВТОКАНАЛ и
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ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 8 (осем) кв.м. при граници:
улица, УПИ ХІ „За административно-битови нужди и производство на нехранителни
стоки”, УПИ ІV „За ДАТ”, р. Еленска и УПИ ІХ „За автосервиз”, находящ се в гр. Елена,
ул. „Трети март” № 9, актуван с АОС № 706 / 15.01.2013 г., вписан в Служба по
вписвания при Районен съд – гр. Елена на 23.01.2013 г. под № 63, том І.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на
горепосочения обект, чрез процедура на пряко договаряне, съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане на дейности, свързани с приватизация или със след
приватизационния контрол, включително процесуално представителство.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение
на Гробищния парк на гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение
на Гробищния парк на гр.Елена, като уточни, че след четиридесет години експлоатация
Гробищния парк е усвоен изцяло и няма възможност за повече гробни места. Ситуацията
се усложнява допълнително от невъзможността да се ползват гробовете повторно в
рамките на нормативно регламентираните срокове. Възможността за разширение на
гробищния парк е на север, при което биха се засегнали три частни имота с обща площ 19
671 кв.м. Заедно с корекциите в контактната зона и осигуряване на ивици санитарно
озеленяване, площта за отчуждаване и обезщетяване по реда на ЗОС, може да достигне до
30 дка. За целта е необходимо изработване и процедиране на Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С
планът ще се уточни необходимото разширение на гробищния парк, нуждата от
допълнителна инфраструктура и мерките за привеждане в съответствие с изискванията на
Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници. Планът е необходим също за извършване на
процедурата по промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ.
Гробищният парк е обект от първостепенно значение, съгласно § 5, т.73 от
допълнителните разпоредби на ЗУТ и е включен в програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2013 г.
Председателят на Общински 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 22.02.2013 г. от 16.30 часа
предложението за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с
цел разширение на Гробищния парк на гр.Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение на
Гробищния парк на гр.Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 / 26.02.2013 г.
Относно: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с
цел разширение на Гробищния парк на гр. Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване за разширение на гробищен парк гр. Елена
2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по
реда на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските
земи, както и отчуждаването на земя по реда на Закона за общинската собственост.
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
продажба придаваема част – общинска собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
продажба придаваема част – общинска собственост, като уточни, че е постъпила молба от
Деница Александрова Димитрова, в качеството й на ЕТ с фирма „Деница Димитрова
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2012”, за закупуване придаваема част с площ от 24 /двадесет и четири/ кв. м. За имота е
изготвена оценка от „Секор – Експерт” ЕООД, гр. В. Търново.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за продажба придаваема
част – общинска собственост, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за продажба придаваема част – общинска
собственост:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 26.02.2013 г.
Относно: Продажба на придаваема част – общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §8, ал.2, т.1 и във връзка с чл.15, ал.5 от Закона за устройство на
територията, чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.49 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Продава на Деница Александрова Димитрова с ЕГН 7404291473, с постоянен
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” № 85 в качеството й на едноличен
търговец с фирма „ДЕНИЦА ДИМИТРОВА 2012”, ЕИК 202271212, със седалище и адрес
на управление: с. Граматици, община Елена, имот - частна общинска собственост,
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придаваемо общинско място към УПИ Х – 836, кв. 46 по плана на гр.Елена, одобрен със
Заповед: улична и дворищна регулация № 632 / 15.04.1975 г. и изм. Заповед № 536 /
02.07.1996 г. с площ от 24 (двадесет и четири) кв. м, при граници: улица, УПИ VІІ „За
летен театър”, УПИ ІІ-836, пл. № 836 в кв. 46 по плана на гр.Елена, местонахождение на
имота: гр.Елена, ул. „Д-р Хр. Момчилов” № 5. Имотът е актуван с АОС № 708 /
04.02.2013 г. като частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС
гр.Елена, под № 79, том І.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно бизнес оценка на „Секор - Експерт”
ЕООД - гр. Велико Търново, в размер на 578 (петстотин седемдесет и осем) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за продажба.
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
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост, като уточни, че е постъпило писмо Директора на Районна
здравноосигурителна каса - Велико Търново. В него е изразена молба за необходимостта
на дейността на РЗОК – В. Търново и обезпечеността на здравноосигурените граждани на
община Елена, да се предостави за временно и безвъзмездно управление помещение в
административната сграда на община Елена. Понастоящем помещение № 109 в сградата
на общинска администрация се ползва от РЗОК – В. Търново. Към момента помещението
не е необходимо за нуждите на администрацията, нито на други юридически лица или
звена на общинска бюджетна издръжка.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.02.2013 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне за
безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 11 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 предоставяне за безвъзмездно управление на част
от имот – публична общинска собственост:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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14
15
16
17

АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
отсъства
отсъства
”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 № 30 / 26.02.2013 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична
общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Районна здравноосигурителна каса Велико Търново за безвъзмездно управление за срок от една година на част от недвижим
имот – публична общинска собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 год., находящ се на
ул. „Иларион Макариополски” № 24, гр. Елена в административната сграда на община
Елена, а именно: помещение № 109, находящо се на първи етаж в административната
сграда на община Елена, цялото с площ от 16 кв. м., при граници на помещението:
помещение 110, помещение 108 и коридор.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в
него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за промяна в състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност, като уточни, че промяната в състава на комисията е в резултат
назначаването на нов Началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” гр.Елена. Необходимо е състава на Местната комисия по обществен ред и
сигурност да бъде приведен в съответствие с настъпилите промени. Помоли да бъде
отстранена допусната редакционна грешка. В състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност е пропусната Анастасия Петкова Тонева-Пеева, на която лично се извини.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, че се допускат грешки е
нормално в процеса на работа. Но в днешното заседание тези грешки станаха доста.
Пропуск в Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Елена 2013-2015 година – пропусната „Общинска” – няма
проблем. Поднася ни се предложение с текст: „приемане Наредба за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015
година”, а приложението към него е приемане на Наредба за придобиване, регистрация,
притежаване, отглеждане и контрол на кучета на територията на община Елена, което вече
е сериозна и съществена грешка. Да се пропусне общински съветник в състава на Комисия
и то общински съветник от опозицията – това вече е тенденциозно отношение. Защо се
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отменя цялото решение, а не се направи само подмяна на съответния член. И да не
допуснем друга грешка – виждам в състава на Местната комисия за обществен ред и
сигурност да фигурират Ивона Йорданова Кънчева-Савова и Костадин Савов Димитров –
да не би да има конфликт на интереси?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Не мисля, че е на лице конфликт на интереси,
защото Комисията не разпределя финансови средства.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и
сигурност:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 26.02.2013 г.
Относно: Промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 63 / 18.05.2012 г. на Общински съвет – Елена.
2. Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Владимиров Гуцов, председател на Общински съвет Елена;
СЕКРЕТАР:
Ивона Йорданова Кънчева-Савова, секретар на община Елена;
и ЧЛЕНОВЕ:
главен инспектор Атанас Минчев Пашов, началник на РУ „Полиция”
– гр. Елена;
главен инспектор Цветан Димитров Пенчев, началник на РС
„Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Елена;
инж.
Николай
Петров Наумов,
директор на
дирекция
„Административно, правно и информационно обслужване“ и
служител по сигурността на информацията в община Елена;
Десислава Иванова Шопова, секретар на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при
община Елена;
Калоян Златков Златев – старши експерт „Общинска собственост и
горски територии” в други дейности по селско, горско стопанство,
лов и риболов в община Елена;
Анастасия Петкова Тонева-Пеева – общински съветник;
Костадин Савов Димитров – Председател на Местен съвет по
туризъм;
Тихомир Йорданов Кузманов – Председател на сдружение „ЛРД
„Сокол 1899” – гр. Елена.
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на г-н
Симеон Кънчев – общински съветник да запознае присъстващите с предложението за
приемане от Общински съвет – Елена на Декларация в подкрепа искането на риболовците
от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци”.
Г-н Симеон Кънчев запозна общинските съветници с предложението за приемане
от Общински съвет – Елена на Декларация в подкрепа искането на риболовците от община
Елена да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци”, като се извини, че внася
предложението в последния момент, но в града има напрежение и счита за редно
Общинският съвет да вземе отношение. За риболовците от общината само язовир
„Йовковци” е свободен да извършват любимия спорт.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Официално искане за забрана на риболова във
водите на язовир „Йовковци” – няма. Подкрепям идеята Общински съвет – Елена да
приеме Декларация в подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде
забраняван риболова в язовир „Йовковци”. Тази идея на Министерството на околната
среда и водите е отпаднала, но нека защитим риболовците да практикуват любимия спорт.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане от Общински съвет – Елена на Декларация в
подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в
язовир „Йовковци”:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 26.02.2013 г.
Относно: Приемане от Общински съвет – Елена на декларация в подкрепа искането
на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир
„Йовковци”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена приема следната
декларация:
ДО
Президента на
Република България
ДО
Народното събрание
ДО
Министерски съвет
ДО
Министерство на
околната среда и водите
ДО
Областен управител на
Област Велико Търново
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ДЕКЛАРАЦИЯ
на
Общински съвет - Елена
Общински съвет – Елена подкрепя справедливото искане на гражданите и
риболовците от община Елена да не се налага забрана на риболова във водите на язовир
”Йовковци”, за срок от 3 до 5 г., каквото е намерението на МОСВ видно от публикация
във в.”Борба” от 05.02.2013 година.
Както добре знаете, съществен поминък на населението в общината – туризма е
пряко зависим от любителския риболов в язовир „Йовковци”. Много собственици на
семейни хотели и къщи за селски туризъм, ще останат без гости и без препитание в този и
без това беден район. Местните любители на въдичарския риболов ще останат без
единствения свободен водоем за практикуване на любимия спорт. Пълната забрана на
риболова в яз. „Йовковци” ще доведе до отлив на туристите.
Въдичарите не са основен замърсител на язовира, много често сами се организират
в почистването на района около водоема /често събраните отпадъци от почистването
остават неизвозени до сметището/.
Според нас замърсяването се дължи най-вече на бракониерските набези и
занижения контрол от страна на ръководството на язовира. Не са редки случаите на
промишлен риболов с моторни лодки във водите на язовира. /За тях предстоящата забрана
вероятно пак няма да важи/.
Настояваме за запазване сегашния режим на ползване на язовира за любителски
риболов.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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