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
№3
Днес 4 април 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-ца Магдалена Борисова, д-р Георги Пеев и г-н Милко
Моллов. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян
Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, арх.Красимир Попов – главен
архитект на общината, г-н Калоян Златев - ст.експерт „ОСГТ”, г-жа Зоя Славова –
гл.експерт „ОСКП”, г-жа Евдокия Уколова – гл.експерт”Проекти икономическо развитие”,
гл.инспектор Милен Маринов.
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 на Наредба за управление на горските
територии, собственост на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2013 година, в част „Описание на обектите, за изграждането,
на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване
на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост
(земеделска земя в землището на с.Дрента).
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във
връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и
пожари, със строителна дървесина през 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в
землището на гр.Елена, собственост на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и
035016 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение –
„За РУ „Полиция” гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище
с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на
землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на
землище с.Средни колиби.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за
определяне на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Казашки кръст”
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
публична общинска собственост за административните нужди на Общинска служба
„Земеделие” гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна
дирекция „Безопасност на храните”.
Вн.:Кмета на общината
19. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на
19.03.2013 година.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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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 на Наредба за управление на горските
територии, собственост на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2013 година, в част „Описание на обектите, за изграждането,
на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване
на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост
(земеделска земя в землището на с.Дрента).
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във
връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и
пожари, със строителна дървесина през 2013 година.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в
землището на гр.Елена, собственост на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и
035016 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение –
„За РУ „Полиция” гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище
с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари.
Вн.:Кмета на общината
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12. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на
землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на
землище с.Средни колиби.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за
определяне на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Казашки кръст”
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
публична общинска собственост за административните нужди на Общинска служба
„Земеделие” гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
– публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и
Областна дирекция „Безопасност на храните”.
Вн.:Кмета на общината
19. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на
19.03.2013 година.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена,
като уточни, че съгласно чл.181, ал.6 от влезлият в сила на 09.04.2011 г. Закон за горите,
общините са длъжни да приемат наредба за управлението на общинските горски
територии. Предложената за приемане Наредба за управление на горските територии,
собственост на община Елена, дава възможност за уреждане на обществените отношения,
свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии собственост на
община Елена и устойчивото им управление. Тя е изцяло съобразена с действащото
законодателство, третиращо горските територии и тяхното управление.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 02.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за
приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена,
като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- 1
.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Наредба за управление на горските
територии, собственост на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33/ 04.04.2013 г.
Относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на
община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона за горите, Общински съвет –
Елена
Р Е Ш И:
Приема Наредба за управление на горските територии, собственост на община
Елена
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на община Елена, като уточни, че община Елена е собственик на 6 бр. дървени павилиони.
Същите са изработени във връзка с проведения през 2012 г. Празник на Еленския бут със
средства, преведени целево от бюджета на Министерство на земеделието и храните. След
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провеждането на празника, същите са използвани във връзка с Коледния базар. Проявяван
е интерес към наемането на павилионите и по други поводи. Тъй като в Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елена няма определена такса за ползване на павилиони, кмета на общината счита
за целесъобразно в глава втора „Общински такси“, раздел втори „Такса за ползване на
пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна“ да бъде определена
такава. От директора на СОУ „Иван Николов Момчилов“ – гр. Елена е постъпило
предложение за увеличаване на таксата за ползване на ученическото общежитие, като
размерът стане 8.00 лв. на месец за легло в двойна стая и 16.00 лв. на месец за
самостоятелна стая.. Обосновката за това предложение е, че има родители, които желаят
техните деца, учещи в СОУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена, да ползват самостоятелни
стаи. Капацитетът на общежитието позволява предлагането на този вид услуга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев внесе предложение за допълнение, което да
бъде неразделна част към т.2 от дневния ред, с което предлага т.6 от раздел ІІІ „Ритуали”
към Приложение № 2 на чл. 51 от Наредбата да бъде отменена като незаконосъобразна. С
мотиви, че в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на община Елена е определено, че за сключване на граждански брак лицата следва
да заплащат такса в размер на 20.00 лв. В същото време, чл.40, ал.1 от Закона за
гражданската регистрация регламентира: „Актовете за гражданско състояние се
издават безплатно. На заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверения
за раждане и сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за смърт по
утвърдени образци. За издаването на удостоверения и преписи от тези актове за втори
и следващ път се заплаща такса. Издаването на препис за служебно ползване е
безплатно.”
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 02.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Павилионите на площада ли ще стоят – там където са
сега?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Това по Наредбата ли е?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Обсъждаме събиране такса за ползване на
павилионите. Според мен различен следва да бъде размера на таксата ако павилионите се
намират в центъра на града и на гарата.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В Наредбата е записано, че ползвателите следва
да поемат за своя сметка разходи по преместването на павилионите, както и режийните
разходи.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение от вносителя да бъде допълнено като т.3 от проекта
за решение със следния текст: „т.6 от раздел ІІІ „Ритуали” към Приложение № 2 на чл. 51
от Наредбата да бъде отменена като незаконосъобразна:
“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 промяна в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 / 04.04.2013 г.
Относно: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.9 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Общински съвет Елена изменя Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
1. В Раздел втори „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични платна“, чл.19, ал.4 се създава т.10 със следната редакция:
10.

За ползване на дървени павилиони, собственост
на община Елена, с площ 6 кв.м. се заплаща
такса, както следва: (ползвателят заплаща
също еднократните разходи по преместването и
режийните разходи)

10.1. За ден

-

24.00 лв.

не

10.2. За седмица (седем последователни дни)

-

120.00 лв.

не
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2. В Раздел трети „Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития
и други общински социални услуги“, чл.23, ал.1 се изменя така:
(1) Родителите на учениците, които ползват общежитие към СОУ „Иван Николов
Момчилов”, заплащат месечна такса в размер на 8.00 лв. на месец за легло в двойна
стая, съответно 16.00 лв. на месец за самостоятелна стая.
3. Т. 6 от раздел ІІІ „Ритуали” към Приложение № 2 на чл. 51 от Наредбата да бъде
отменена като незаконосъобразна.
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
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година, в част „Описание на обектите, за изграждането, на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година, в част „Описание на обектите, за изграждането, на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти”, като уточни, че мюсюлманският гробищен парк в с.
Каменари попада в частен имот. Постъпила е докладна записка, с която кметския
наместник на с. Каменари уведомява общината за инициатива на жителите на с. Каменари
от мюсюлмански произход, подкрепена с подписите на голяма част от жителите на селото,
с молба за съдействие за отчуждаване на имота, в който е разположен и регистриран
гробищния парк.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 03.04.2013 г. от 16.30 часа предложението за допълване на
Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година, в
част „Описание на обектите, за изграждането, на които е необходимо отчуждаване на
частни имоти”, като го подкрепят с 4 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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за допълване на
Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година, в
част „Описание на обектите, за изграждането, на които е необходимо отчуждаване на
частни имоти”, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Канен ли е кмета на с.Каменари да участва в
днешното заседание. Обсъждаме предложение, което касае кметството, а кмета го няма.
Внесъл е една докладна записка и с това въпросът приключва. Може да възникнат въпроси
в процеса на обсъждане към него. И защо няма нито един от останалите кметове?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще Ви отговоря г-н Кънчев – защото поканата не
е отправена до кметовете и кметските наместници.
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: И аз г-н Кънчев съм задавал този въпрос в
предния мандат, когато Вие бяхте Председател на Общинският съвет. На въпроса ще Ви
отговоря, както Вие ми отговаряхте. Поканата за заседанието на Общинският съвет е
публикувана на сайта на общината и е оповестена по местния радиовъзел.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за дуплика на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Гуцов, когато съм бил Председател
на Общинският съвет залата е била пълна, а сега няма нито един кмет. Има протоколи
можем да ги отворим и да ги проверим.
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 допълване на Програмата за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2013 година, в част „Описание на обектите, за
изграждането, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 / 04.04.2013 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2013 г., в част „Описание на обектите, за изграждането на които е
необходимо отчуждаване на частни имоти”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2013 г., приета с Решение № 20 / 26.02.2013 г. на Общински съвет
Елена, част „Описание на обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти” МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК В С.
КАМЕНАРИ като обект от първостепенно значение.
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Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за процедура на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам кмета на общината да не чете
дословно материалите, всички ние сме ги получили и сме се запознали с тях. Едва ли
имаме 100 % покритие на местния радиовъзел. Нека не се четат целите предложения, а
само кмета ни запознава накратко със същността им. Да бъдем делови и да не губим
време.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното процедурно предложение да не се четат целите предложения, а в
резюме кмета на общината да запознава общинските съветници със същността на
проектите за решение:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по подприоритет 1.3 на
Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по подприоритет 1.3 на
Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев – член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически
въпроси” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 03.04.2013 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община
Елена с проектно предложение по подприоритет 1.3 на Оперативна програма
„Административен капацитет”- „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики”, като го подкрепя с 4 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали
се“ – няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен
капацитет”- „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 / 04.04.2013 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет“ „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Елена
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по приоритетна
ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство
при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07
по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).
2. Декларира, че дейностите по проекта съответстват на приоритет 5. „Подобряване на
институционалната среда“, специфични цели: 5.1. „Повишаване ефективността в
работата на местната власт“, мярка 5.1.1. „Знаещи и можещи общински служители“,
дейност 5.1.1.3. „Осигуряване на по-добра публичност, отчетност и информираност за
работата на местната власт“ и 5.2 „Насърчаване развитието на гражданския сектор и
партньорството с бизнеса”, мярка 5.2.1.”Гражданския сектор – партньор на бизнеса”,
дейност 5.2.1.3. Насърчаване извършването на мониторинг на работата на местната
власт от СГО”, от Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Елена 2007 – 2013 г.
3. Възлага на кмета на община Елена да подготви проектното предложение и
необходимите съпътстващи документи за кандидатстване.
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
поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване на имот – частна общинска
собственост за публична общинска собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване на имот – частна общинска
собственост за публична общинска собственост.
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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за поправка на явна
фактическа грешка н АОС и обявяване на имот – частна общинска собственост за
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване на
имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37 / 04.04.2013 г.
Относно: Поправка на явна фактическа грешка в АОС и обявяване на имот - частна
общинска собственост за публична общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.3, ал.2, т.3, чл.6, ал.2 и чл.60, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елена
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Р Е Ш И:
1. В АОС за частна общинска собственост № 475 / 10.07.2006 г., вписан в Службата
по вписванията към Районен съд – гр. Елена на 25.09.2006 г. под №16, т.V, стр.8607 се
извършва поправка на явна фактическа грешка като на страница втора, в графа „13.
Забележки“, в т.1, на ред 2 и 3, вместо „жилищна сграда – еднофамилна” да се чете
”сграда за обществени нужди”;
2. Обявява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87326.353.71, с площ от 312 кв.м.,
заедно с построените в него: СГРАДА с идентификатор 87326.353.71.1 със застроена площ
от 106 кв.м., едноетажна, с паянтова конструкция, с предназначение „сграда за обществени
нужди” и СГРАДА с идентификатор 87326.353.71.2 със застроена площ от 51 кв.м.,
едноетажна, с предназначение „селскостопанска постройка” за ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ.
3. Възлага на кмета на община Елена да изготви и впише в Службата по
вписванията към Районен съд – гр. Елена Акт за публична общинска собственост за имота
с направените промени.
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
приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на
недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на
недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот,
обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена, като предлагат
в т.1 от проекта за решение размерът на началната тръжна цена да се увеличи с 5 хил.лв.,
т.е. стойността от 69 460 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет) да стане
74 460 (седемдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Запознати сме с предложението. Аз имам мнение и
предлагам да не приемаме направеното предложение за увеличаване на началната тръжна
цена с 5 хил.лв. от Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори”.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз също щях да предложа да се приеме оценката
направена от лицензираният оценител, съобразявайки се с пазарната ситуация.
Продажбата ще се извърши чрез търг. Дано да се явят повече кандидати – предложена е
начална тръжна цена. Виждам, че Управителят на дружеството също не присъства на
заседанието. Постъпленията от евентуална продажба ще бъдат използвани за обновяване
автопарка на дружеството.
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 т.1 от проекта за решение размерът на началната
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тръжна цена да се увеличи с 5 хил.лв., т.е. стойността от 69 460 (шестдесет и девет хиляди
четиристотин и шестдесет) да стане 74 460 (седемдесет и четири хиляди четиристотин и
шестдесет) лв. без ДДС:
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в проекта за решение размерът на началната тръжна
цена да остане в размер на 69 460 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет)
лв. без ДДС:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото
на „Елена автотранспорт”ЕООД гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 / 04.04.2013 г.
Относно: Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен
меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена
автотранспорт” ЕООД 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.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители; чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, и Решение № 27 / 26.02.2013 г. на Общински съвет - Елена, Общински съвет
Елена
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Р Е Ш И:
1. Възлага на кмета на община Елена да извърши приватизационна продажба чрез
търг с явно наддаване 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”, кв.
98 (деветдесет и осем) по плана на гр. Елена, цялото с площ от 5 230 (пет хиляди двеста и
тридесет) кв.м., ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ГУМОРЕМОНТЕН ЦЕХ със застроена площ от 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м,
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - СКЛАД със застроена площ от 132 (сто тридесет
и два) кв.м, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - СКЛАД със застроена площ от 101
(сто и един) кв.м., ОТКРИТ АВТОКАНАЛ и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със
застроена площ от 8 (осем) кв. м при граници: улица, УПИ ХІ „За административно
битови нужди и производство на нехранителни стоки”, УПИ ХІV „За ДАТ”, река 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 вписванията при Районен съд - гр. Елена на
23.01.2013 г. под № 63, том І, при начална тръжна цена в размер на 69 460 (шестдесет и
девет хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС.
2. Приема изготвените от фирма „Дупалов” ООД със сертификат за оценителска
правоспособност № 900100106 / 21.12.2010 г. информационен меморандум,
приватизационна оценка на стойност 69 460 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и
шестдесет) лв. без ДДС, както и правния анализ, изготвен от адвокат Свилен Шарков от
Великотърновската адвокатска колегия.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на Договор за приватизационна
продажба като неразделна част от нея, съгласно чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, а именно:
3.1. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с
конкретни данни за всяко от тях;
3.2. Изчерпателен списък на документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга;
3.3. Основания за недопускане до участие в търга;
3.4. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на
договор за приватизация;
3.5. Проект на Договор за приватизационна продажба на обекта на търга;
3.6. Информационен меморандум.
4. Определя стъпка на наддаване при провеждането на търга с явно наддаване в
размер на 500 лв.
5. Депозитът за участие е в размер на 5% от началната тръжна цена и се внася не
по-късно от 17:00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на
търга по сметка на община Елена, IBAN 20CECB97903397002000, BIC CECBBGSF, банка
ЦКБ – Елена.
6. Начин на плащане – еднократно, при подписване на Договора за приватизация.
7. До участие в процедурата за приватизация се допускат юридически и / или
физически лица, нямащи задължения към община Елена, закупили тръжна документация и
подали предложения в указания срок.
8. Тръжната документация на стойност 210 (двеста и десет) лв. без ДДС се закупува
в Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Елена в срок до 17:00
часа на 11-тия ден от обнародване на настоящето решение в Държавен вестник.
9. Предложенията за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на
гражданите в община Елена в срок до 15-тия ден от обнародване на настоящето решение в
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Държавен вестник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.
10. Търгът да се проведе в стая 211 на общинска администрация Елена на 16-тия
ден от обнародването на настоящето решение в Държавен вестник с начален час 9:30 часа.
11. Оглед на обекта на търга може да се извърши всеки работен ден до 5 дни преди
провеждането на търга.
12. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател: Йордан Димитров – заместник кмет на община Елена;
и членове: Надя Недялкова – юрист;
инж. Зоя Василева – главен експерт „ОСКП”;
Иванка Пеева – специалист „ОС”
Силвия Мирянова – старши експерт „Счетоводно обслужване”
Йордан Йорданов – общински съветник;
Милко Моллов – общински съветник.
Резервни членове:
Димка Петрова – главен счетоводител;
Драгомир Сашев – младши юрисконсулт;
инж. Димитрина Иванова – директор дирекция „УТОС”;
Магдалена Борисова – общински съветник.
13. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга, и сключи
Договор за приватизационна продажба.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя в землището на
с.Дрента).
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя в землището на
с.Дрента).
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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на
имот – частна общинска собственост (земеделска земя в землището на с.Дрента), като го
подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги в предложението, като резервен
член на комисията по провеждане на търга г-ца Магдалена Борисова е записана, като
общински съветник. Тя е заместник председател на Общинският съвет и смятам, че трябва
да бъде отразено в проекта за решение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: В проекта за решение съм предложил г-ца
Магдалена Борисова да бъде включена - резервен член в състава на комисията по
провеждане на търгът, като общински съветник. Това е моето предложение, като вносител.
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Уважаеми колеги всички ние сме избрани
за общински съветници. Има постъпило предложение ще го гласуваме.
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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 т.5 от проекта за решение – резервни членове: да
бъде записано Магдалена Борисова – заместник председател на Общински съвет – Елена:
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска
собственост (земеделска земя в землището на с.Дрента):
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 / 04.04.2013 г.
Относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост
(земеделска земя в землището на с. Дрента)
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, а именно: имот № 028004 (нула две осем нула нула четири) с начин на трайно
ползване „нива“, площ от 3.412 (три цяло четиристотин и дванадесет) дка, категория на
земята при неполивни условия: осма, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена,
ЕКАТТЕ 23710 (две три седем едно нула), при граници на имота: имот № 028006 - нива на
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наследниците на Стою Първанов Николов, имот № 000088 - полски път на община Елена,
имот № 000087 – общински път, имот № 028005 - нива на Георги Иванов Първанов.
2. Утвърждава начална тръжна цена на имота в размер на 2022.00 (две хиляди
двадесет и два) лв., съгласно експертна оценка на лицензиран оценител „Секор - Експерт”
ЕООД, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност рег. № 900300110 от
12.01.2011 год.
3. Утвърждава тръжни условия както следва:
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи
просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна документация и
подали предложения в указания срок;
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена
4. Утвърждава тръжна документация, както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Проекто –договор;
4.4. Тръжни условия;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена
4.7. Акт за общинска собственост на имота (копие);
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
Йордан Димитров – заместник-кмет на община Елена;
и членове: Надя Недялкова – юрист;
Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”;
Силвия Мирянова – старши счетоводител;
Милко Моллов – общински съветник;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Резервни членове:
инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”
Драгомир Цанев – младши юрисконсулт;
Магдалена Борисова – общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена провеждането на търга за продажба на
горецитирания имот и го упълномощава да сключи договор със спечелилия търга
участник.
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
ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на
жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна
дървесина през 2013 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на
жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна
дървесина през 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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за ползване на
дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на
община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина през
2013 година, като предлагат в т.3 от проекта за решение намалението на лицата
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заплащащи строителната дървесина по цени, определени в т.3 от Решение №
137/26.10.2012 г. на Общински съвет – Елена от 30% да стане 50 %.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Само да кажа, че като вносител не се
противопоставям на направеното предложение от Постоянната комисия по „Общинска
собственост, земеделие и гори” намалението на лицата пострадали от природни бедствия и
пожари заплащащи строителната дървесина от 30% да стане 50 %.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в т.3 от проекта за решение намалението на лицата
заплащащи строителната дървесина по цени, определени в т.3 от Решение №
137/26.10.2012 г. на Общински съвет – Елена от 30% да стане 50 %.
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за ползване на дървесина от общински горски
територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от
природни бедствия и пожари, със строителна дървесина през 2013 година:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40 / 04.04.2013 г.
Относно: Ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със
снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и
пожари, със строителна дървесина през 2013 година
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.111, ал.2, т.2, ал.ал.3, 4, чл.112, ал.1, т.1 от Закона
за горите, Общински съвет – Елена
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Р Е Ш И:
1. Утвърждава добива на дървесина и мероприятията в общинските горски
територии съгласно горскостопанския план (ЛУП) за подотдел 211 „е1” в землището на с.
Беброво в размер на 195 пр.куб.м.
2. Определя подотдел 211 „е1” в землището на с. Беброво за продажба на стояща
дървесина на корен (строителна дървесина) за физически лица с постоянен адрес в община
Елена, пострадали от природни бедствия и пожари.
3. Лицата по т.2 заплащат строителната дървесина по цени, определени в т.3 от
Решение № 137 / 26.10.2012 г. на Общински съвет Елена, намалени с 50%.
4. Упълномощава кмета на община Елена да разрешава закупуването на строителна
дървесина за лицата по т.2 в размер до 10 куб.м. В случаите, когато е заявена
необходимост от строителна дървесина над това количество, разрешението се дава от
Общински съвет Елена.
5. Възлага на Кмета на община Елена организирането и провеждането на
съответните процедури по Закона за горите.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти –
водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в землището на гр.Елена, собственост на
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти –
водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в землището на гр.Елена, собственост на
община Елена.
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 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в землището на гр.Елена,
собственост на община Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv
в землището на гр.Елена, собственост на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
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10
11
12
13
14
15
16
17

САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
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 № 41 / 04.04.2013 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр.
Елена, собственост на община Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (в сила от 26.11.2012 година),
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни
обект в имоти № № 000183 и 000603 (полски пътища) по КВС на землище гр. Елена за
захранване с ток и вода на имот с проектен № 148080 по КВС – „За вилно застрояване”,
съгласно ПУП – ПЗ, допуснат със Заповед № РД.02.05-695 / 15.11.2012 година на кмета на
община Елена, както следва:
1.1 Трасе на линеен обект – водопровод с обща дължина 690 л.м. и площ на
сервитута 2 760 кв.м.
1.2. Трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 кV с дължина 864 л.м. и
площ на сервитута 3 456 кв.м.
1.3. Трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 кV с дължина 116 л.м. в
урбанизирана територия.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т.1.1. и т.1.2. след
заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл.210 от Закона за
устройство на територията.
3. Кметът на община Елена да издаде заповед за одобряване на Подробен
устройствен план – план за застрояване на имот с проектен № 148080 по КВС на землище
гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За вилно
застрояване”.
На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена
пред Административен съд гр. В. Търново.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр.Елена за
определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр.Елена за
определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр.Елена.
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 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по
КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ
„Полиция” гр.Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия след проведено гласуване с 1 глас
„за”, „против”- 1, „въздържали се”- 1, не излязоха със становище.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Тази точка е много актуална за град Елена. Това,
което ще кажа не е противопоставяне, а заостряне вниманието на всички общински
съветници при гласуването. Битовото устрояване на Полицията стои от десетилетия. РУ
„Полиция” трябва да бъде в центъра на града – това е лично мнение. Има достатъчна
материална база, която не се използва. Правил съм три предложения. Сградата на старата
поликлиника след ремонт ще стане чудесна сграда. Районния съд – след дванадесет
години борба ги устроихме в централната част на града. Базата на Полицията в момента е
в безобразно състояние. Време е да се предприемат мерки за нейното подобряване.
Болница вече нямаме – ето една сграда, бившата сграда на ЦДГ”Радост”. Не трябва да
пращаме Полицията на околовръстния път. Не случайно навремето са направили
Пожарната в центъра на града. Аз ще гласувам „за” внесеното предложение, но нека се
има в предвид това. Сега стартираме много тежка, тромава процедура по определяне на
ново предназначение на имоти. Тук въпроса е осигуряване на финансирането. Ние отиваме
на откриване на процедури – аз ще гласувам „за”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Искам да попитам – гласуваме за
застрояване на конкретни имоти на околовръстната улица. Ако гласувам „за” направеното
предложение ще съм съгласна с изграждането на новата сграда на РУ”Полиция” там?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Ще мотивирам гласуването си „въздържал се” по
тази точка с факта, че по мои наблюдения в другите градове сградите на управленията се
намират в централните части.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
гл.инспектор Милен Маринов – гл.инспектор при РУ”Полиция” гр.Елена: За нас това е
уникална възможност да се построи нова сграда за РУ”Полиция”. Както каза г-н Топалов в
момента сградата е в ужасно състояние. От ОД на МВР Велико Търново искат да бъде
изградена нова сграда. Аз съм съгласен с Вас, че най-удобно е сградата на Полицията да
бъде в центъра на града.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
арх. Красимир Попов –гл.архитект на общината: Терена, който използват в момента
РУ”Полиция” има потенциал да се използва. Друг вариант е процедура на отчуждаване на
частни имоти.
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Споделям желанията на г-н Топалов
РУ”Полиция” да бъде в центъра на града, но присъствах на среща със специалисти от ОД
на МВР Велико Търново, които поставят високи изисквания – площта на имота да е над 4
дка, добра инфраструктура. След оглед на обекти и места инспектора по организация на
строителството при ОД на МВР Велико Търново се спря на този терен. Искането от тяхна
страна е за изграждане на нова сграда за нуждите на управлението, а не за преустройство
на стара. Съгласен съм, че ще се създаде неудобство за населението, но мястото бе
избрано от служителите на ОД на МВР Велико Търново. За момента бих подкрепил
предложението.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Зная, че ще има условия. Говорим за процедури.
Планове се правят за това и онова и след време може да се променят. Ситуацията е
сложна, нека покажем съпричастност за нова сграда на РУ”Полиция”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Гуцов каза някои от нещата. Аз като вносител
на предложението ще допълня. Преди време с г-н Атанас Пашов – началник на
РУ”Полиция” гр.Елена сме водили разговори да се преустрои сградата на старата
поликлиника, но те отказаха. За тази сграда Общински - съвет Елена даде съгласие община
Елена да кандидатства по мярка 321 от Програмата за Развитие на селските райони за
изграждане на „Общностен център за творчество и диалог”. Изискването на служителите
от ОД на МВР е площта на теренът да бъде минимум 4 дка. В централна част нямаме
такъв общински терен. Отчуждаването на частни имоти е тежка процедура – не зная кой
ще се наеме да я прави. Предложихме им да се преустрои сградата, в която в момента се
помещават, има възможност за изграждане на подземни гаражи, но отказаха. Сградата на
бившата детска градина „Радост” – не се прие. Комуникацията е трудна – улицата е тясна.
Изискванията им са специфични и предпочитат ново строителство, а не реконструкция на
стара сграда. Отхвърлиха и предложената им сграда над „Автогара – Елена”. След като
отворихме плановете те прецениха, че този терен ги устройва. Г-жа Анастасия ТоневаПеева зададе въпрос: възможно ли е след това да променим решението? Решението е
отговорно. Поемаме ангажимент към държавен орган. Да имам притеснения свързани с
неудобството на гражданите, но може да се открие приемна за населението в централната
част на града. Призовавам Ви да подкрепите внесеното предложение след многото
разговори, които водихме – това ни е варианта.
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 даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и
035016 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение –
„За РУ „Полиция” гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ПРОТИВ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
отсъства
отсъства
”ЗА”

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42 / 04.04.2013 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на
землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение –„За РУ
„Полиция” гр. Елена
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план – План за застрояване за част от имоти № №
035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно
предназначение – „За РУ „Полиция” гр. Елена.
1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на новообразувания имот за
нуждите на РУ „Полиция” гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация.
1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външен водопровод до новообразуваният имот за нуждите на
РУ „Полиция” гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване за част от имоти № № 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр. Елена
за определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр. Елена и
Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.
4. Изразява готовност след приключването на процедурите по т.3,
новообразуваният имот с конкретно предназначение „За РУ „Полиция” гр. Елена” с площ
до 5 дка да се предостави безвъзмездно (дари) на Министерството на вътрешните работи
за нуждите на РУ „Полиция“ - Елена.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище с.Каменари – Токатлии, местност
„Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари.
Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за процедура на:
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Аз направих предложение, ще си позволя
повторно да предложа кмета на общината да не чете дословно материалите, а само
накратко да ни запознава със същността им. Да бъдем делови и да имаме повече време за
обсъждания.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение да не се четат предложенията, а в резюме кмета на
общината да запознава общинските съветници със същността на предложенията:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище с.Каменари –
Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари.
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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за даване разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение
на Мюсюлманско гробище с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на
землище с.Каменари, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „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 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище с.Каменари –
Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари, като го подкрепят с 3
гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско
гробище с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
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 № 43 / 04.04.2013 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище с. Каменари
Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с. Каменари
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 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 мюсюлманско гробище с. Каменари – Токатлии.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване за разширение на мюсюлманско гробище с. Каменари – Токатлии върху част
от имот № 047150 по КВС на землище с. Каменари с площ до 2 700 кв. м.
3. 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен
план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище гр.Елена.
Залата напускат общинските съветници: Йордан Йорданов, Сашо Топалов и
Симеон Кънчев.
В залата присъстват 11 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище
гр.Елена.
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.
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище
гр.Елена, като го подкрепят с 3 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 даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по
КВС на землище гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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 № 44 / 04.04.2013 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
- парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище гр.
Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1, ал.5, както и с
чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе за водопровод за захранване
на имот № 034922 по КВС на землище гр. Елена.
2. Приема и одобрява за задание към Подробен устройствен план - парцеларен план
схемата за водоснабдяване към одобреният Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 034922 по КВС на землище гр. Елена.
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3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Закона за
опазване на земеделските земи, със срок на валидност до влизане в сила на решението на
Комисията за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Атанас Минчев Пашов, гр. Елена, ул. „Малина” № 27, върху имот № 001522 (с начин на
трайно ползване „Дере”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена,
след влизане в сила на ПУП - ПП.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен
план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на землище с.Средни колиби.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на землище с.Средни
колиби.
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 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на землище с.Средни
колиби, като го подкрепят с 3 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 даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС
на землище с.Средни колиби:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
отсъства
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 45 / 04.04.2013 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
парцеларен план за ел. захранване на имот № 056041 по КВС на землище с. Средни
колиби
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1, ал.5, както и с
чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на
имот № 056041 по КВС на землище с. Средни колиби.
2. Приема и одобрява за задание на Подробен устройствен план - парцеларен план
схемата за електрификация към допуснатият, изработен и съгласуван Подробен
устройствен план - план за застрояване на имот № 056041 по КВС на землище с. Средни
колиби.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок
на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Венон - 96” ЕООД, ЕИК 104018324, със седалище и адрес на управление гр. Г.
Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13, вх. „А”, представлявано от управителя Венцислав
Иванов Стоев, върху имоти № 000650 (с начин на трайно ползване „Съобщителни проводи
и съоръжения”), имот № 054067 (с начин на трайно ползване „Полски път”) и имот №
054100 (с начин на трайно ползване „Други земеделски територии”) по КВС на землище с.
Средни колиби, собственост на община Елена, след влизане в сила на ПУП - ПП.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за определяне на ново
конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Казашки кръст”.
В залата влизат общинските съветници Йордан Йорданов и Симеон Кънчев.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за определяне
на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Казашки кръст”.
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 02.04.2013 г. от 16.30 часа
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за определяне
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на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Казашки кръст”, като го
подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище
с.Марян за определяне на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс
„Казашки кръст”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 46 / 04.04.2013 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с. Марян за
определяне на ново конкретно предназначение –„Мемориален комплекс „Казашки
кръст”
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 000511 по КВС на
землище с. Марян за определяне на ново конкретно предназначение – „За мемориален
комплекс „Казашки кръст”;
1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на имот № 000511 по КВС на
землище с. Марян, заедно с план схемата за електрификация.
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1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външен водопровод до имот № 000511 по КВС на землище с.
Марян, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с. Марян за определяне на ново
конкретно предназначение – „За мемориален комплекс „Казашки кръст” и Подробен
устройствен план – парцеларен план за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи, както
и учредяване съответното право на строеж за параклис, който да бъде прехвърлен в
собственост на Българската Православна Църква – Великотърновска Митрополия.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена.
В залата влиза общинският съветник Сашо Топалов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на Общински съвет –
Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 02.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за
допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена, като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47 / 04.04.2013 г.
Относно: Допълване на Решение № 164 / 18.12.2012 година на Общински съвет –
Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.т. 8 и 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и §124 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (в сила от 26.11.2012 година),
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 164 / 18.12.2012 година на Общински съвет – Елена, като същото
придобива следната редакция:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване, на имот № 000593 и имот
с проектен № 153034 в местността „Кору кьой” по КВС на землище с. Константин, за
обединяване и определяне на конкретно предназначение на новообразуваният имот –
за „Спортен комплекс”.
ПУП – ПЗ е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за
строеж „Реконструкция и основно обновяване на стадион с. Константин – футболно
игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, трибуни, съблекални с WC –
модулен тип с навес, паркинг и ограда”, за който е издадено Разрешение за строеж №
69 / 18.12.2012 година.
Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред Административен съд - гр.
Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” на
основание чл. 215 от Закона за устройство на територията.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на Общински съвет –
Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - Председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 02.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за
относно допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена, като
го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
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поименно гласуване предложението за допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на
Общински съвет – Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 48 / 04.04.2013 г.
Относно: Допълване на Решение № 165 / 18.12.2012 година на Общински съвет Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.т. 8 и 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията и §124 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (в сила от 26.11.2012 година),,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 165 / 18.12.2012 година на Общински съвет – Елена, като същото
придобива следната редакция:
Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 046037 с
начин на трайно ползване „изоставена нива” в местността „Хармана” по КВС на
землище с. Майско и определяне на ново конкретно предназначение – за „Спортен
комплекс”.
ПУП – ПЗ е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за
строеж „Изграждане на спортна база с. Майско – футболно игрище, комбинирано
игрище за волейбол и баскетбол, трибуни, съблекални с WC – модулен тип с навес,
паркинг и ограда”, за който е издадено Разрешение за строеж № 70 / 18.12.2012
година.
Решението подлежи на обжалване чрез община Елена пред Административен съд - гр.
Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” на
основание чл. 215 от Закона за устройство на територията.
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост за административните нужди на Общинска служба „Земеделие” гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за даване предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот –
публична общинска собственост за административните нужди на Общинска служба
„Земеделие” гр.Елена, като уточни, че Законът за общинската собственост дава
възможност за сключване на договори за наем на обекти или части от тях, публична
общинска собственост, със срок до пет години. Досегашната практика при отдаване под
наем на помещения за нуждите на държавни институции е това да става за срок от една
година. Според него не би било пречка за в бъдеще договорите да се сключват за
максимално позволения срок от пет години, като в тях се включва клауза, даваща
възможност за едностранно прекратяване на договора от страна на общината, в случай че
възникне необходимост помещенията да бъдат ползвани за нуждите на администрацията
или други звена на 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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне за
безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за
административните нужди на Общинска служба „Земеделие” гр.Елена, като го подкрепят
с 3 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част
от имот – публична общинска собственост за административните нужди на Общинска
служба „Земеделие” гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49 / 04.04.2013 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична
общинска собственост за административните нужди на Общинска служба
„Земеделие“ - гр. Елена
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 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО за безвъзмездно управление за срок от пет години
на част от недвижим имот - публична общинска собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 г.,
находящ се в гр. Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24, в административната
сграда на община Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници: от всички страни
улица, представляващ две помещения, разположени на приземния етаж в западната част на
сградата с обща площ 162 (сто шейсет и два) кв. м., с предназначение за
административните нужди на Общинска служба „Земеделие“ - гр. Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор по т. 1, като включи в него
условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на договора
от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията да бъдат
ползвани за нуждите на администрацията или други звена на бюджетна издръжка.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска
собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна дирекция
„Безопасност на храните”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична
общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна дирекция
„Безопасност на храните”.
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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне за
безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на
Регионална здравна инспекция и Областна дирекция „Безопасност на храните”, като го
подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част
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от имот – публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и
Областна дирекция „Безопасност на храните”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 50 / 04.04.2013 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична
общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна
дирекция „Безопасност на храните“
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 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО за безвъзмездно управление за срок от пет години на
част от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 283 / 25.07.2001 г.,
находящ се на ул. „Иларион Макариополски” № 24, гр. Елена в административната сграда
на община Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници: от всички страни улица а
именно: една втора идеални части от помещение № 111, находящо се на първи етаж в
административната сграда на община Елена, с използваема площ от 16.53 кв. м., при
граници на помещението: помещение 116, коридор и помещение 114, с предназначение за
административните нужди на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.
2. Дава съгласие да бъде сключен договор с ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО за безвъзмездно управление за
срок от пет години 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, УПИ І, кв.33 по плана на града, при граници:
от всички страни улица а именно: една втора идеални части от помещение № 111,
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находящо се на първи етаж в административната сграда на община Елена, с използваема
площ от 16,53 кв. м., при граници на помещението: помещение 116, коридор и помещение
114, с предназначение за административните нужди на Областна дирекция по безопасност
на храните – Велико Търново.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договорите по т.1 и т.2, като
включи в него условия за заплащане от страна на ползвателите на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на договора
от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията да бъдат
ползвани за нуждите на администрацията или други звена на бюджетна издръжка.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление
от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите в резюме с
предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във
връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 година,
като уточни, че в деловодството на община Елена е постъпило заявление от Христо Досев
Чалъков с постоянен адрес с. Константин, община Елена, ул. „Константин Рудановски“ №
100. Заявителят уведомява кмета на община Елена, че на 19.03.2013 г. при битов пожар е
изгоряла до основи собствената му жилищна сграда и моли да му бъде предоставена за
добив стояща дървесина на корен - строителна дървесина.
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 03.04.2013 г. от 16.00 часа предложението за продажба на стояща
дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев
Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги има практика Общински съвет
Елена със свое решение да подпомага пострадали. В тази връзка предлагам да допълним
проекта за решение, като настоящата т.2 стане т.3, а т.2 придобие следната редакция:”
Отпуска еднократна парична помощ на Христо Досев Чалъков, с постоянен адрес с.
Константин, община Елена, ул.„Константин Рудановски“ № 100, в размер на 1000 лв.”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението да се допълни проекта за решение, като настоящата т.2 стане т.3,
а т.2 придобие следната редакция:” Отпуска еднократна парична помощ на Христо Досев
Чалъков, с постоянен адрес с. Константин, община Елена, ул.„Константин Рудановски“ №
100, в размер на 1000 лв.”:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на
19.03.2013 година:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 51 / 04.04.2013 г.
Относно: Продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във
връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 г.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.111, ал.2, т.2, от Закона за горите, Общински
съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Продава на Христо Досев Чалъков с постоянен адрес с. Константин, община
Елена, ул.„Константин Рудановски“ № 100, стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) от подотдел 211 „е1“ в землището на с. Беброво както следва: едра строителна
дървесина – 25 куб.м. и средна строителна дървесина – 18 куб.м. при условията на
Решение № 40 / 04.04.2013 г. на Общински съвет Елена.
2. Отпуска еднократна парична помощ на Христо Досев Чалъков, с постоянен адрес
с. Константин, община Елена, ул.„Константин Рудановски“ № 100, в размер на 1000 лв.
3. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т.1 и
т.2.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
Изготвил протокола:
Станислава Кабакова
Гл.специалист ОбС
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