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П РО ТОКОЛ  
 

№ 6  
 

Днес 31 май 2013 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като 
отсъства общинският съветник г-н Йордан Йорданов. От Общинска администрация 
участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината 
Йордан Димитров, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”, г-жа Мария 
Симеонова - гл.експерт „Човешки ресурси”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник 
с.Палици, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – 
кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци,          
г-жа Стефка Христова – кметски наместник с.Гърдевци, г-н Стефан Димитров – кметски 
наместник с.Яковци. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за 
периода 2013-2015 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2012 година 

на търговските дружества с общинско участие.  
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне цена на водата за питейно-битови нужди от 
общинската водоснабдителна мрежа. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на 
СОЗ на язовир „Йовковци”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.5 в 

проект за дневен ред да се добави предложението за даване разрешение за изработване на 
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за ВиК захранване на имот         
№ 103016 по КВС на землище гр.Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване, като т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване 
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за 
ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на землище гр.Елена: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 16,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за 
периода 2013-2015 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2012 година 

на търговските дружества с общинско участие.  
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне цена на водата за питейно-битови нужди от 
общинската водоснабдителна мрежа. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на 
СОЗ на язовир „Йовковци”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на 
землище гр.Елена. 

                                                                                                             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 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013-2015 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013-2015 година. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стефан Минчев - Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 30.05.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници и биогорива в община Елена за периода 2013-2015 година, като го подкрепят с 
3 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Въпрос: Кой е автора на Програмата? Преди да се 
изкажа искам да зная кой я е писал? 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Програмата е изготвена от специалисти от 
общинската администрация – не е ползвана консултантска услуга. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: В профила има много неточности. Не съм съгласен, 
че делът на водоснабденото население на територията на Общината е най-нисък - 94,5%. 
Има недостиг на вода по населените места – да така е, но чак най-нисък дял. През 
годините сме работили по този проблем. Не искам да приемате думите ми, като заяждане. 
Същинската част на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергията 
от възобновяеми източници и биогорива в община Елена е на стр.14, т.8 Проекти. 
Записани са осем обекта, които няма да станат. Нека запишем реалистична програма, 
която да изпълним. Ако имате готовност с енергийно обследване на обектите е друг 
въпрос. Преди години кандидатствахме с проект за енергийна ефективност за СОУ”Иван 
Момчилов” гр.Елена, но не се получи. Проекта според мен е добър може да се ползва, като 
се пообработи. Както казах Програмата е амбициозна визирам т.8 от нея, но няма време за 
реализацията й. Дали като Краткосрочна програма бихме я реализирали в периода 2013-
2015 година. Трябва да се има в предвид, че ще дойде време и някой ще трябва да я 
отчита. Според мен трябва да се прецизира списъка с обекти, като се оставят реално 
осъществими няколко обекта, за да бъде реализирана Програмата. Имам опит трудно се 
реализира за такъв кратък период 2013 -2015 година. Не бих могъл да кажа кои точно 
обекти да отпаднат. Г-н кмета най-добре знае приоритетите и значимостта, както и 
степента на готовност на обектите. Нека приемем три и ги реализираме.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам на стр.5 да заличим текста: ”Таблица 1 
по-горе …”, тъй като такава таблица няма.  

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Приемам забележката на г-н Кънчев за 
основателна - Таблица 1 липсва. Недоглеждане от страна на служителите от общинска 
администрация. Не ги обвинявам работата е много, както казах не сме ползвали външна 
помощ. Но не мога да се съглася с изказването на г-н Топалов, че в Програмата има много 
грешки. Ще зачета абзаца, който г-н Топалов визира за да стане ясно: „По данни на НСИ 
за 2008 г. и на областната стратегия за развитие делът на водоснабденото население на 
територията на община Елена е най-нисък – 94,5% въпреки че общината, заедно със 
Златарица, е най-богата на водни ресурси в областта.”. Такава е подадената ни 
информация. Проекти, както казахте са правени, но им е изтекъл 3 годишният срок и 
следва да се правят нови енергийни обследвания. Не мога да предложа конкретно кои 
обекти да отпаднат, защото не е ясно какви ще са възможностите за кандидатстване за 
финансиране. Ето защо записваме всички, като не виждам пречка, че сме ги записали. Ние 
да успеем едно или две да реализираме за краткосрочния период ще е успех. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението на стр.5 да отпадне текста: ”Таблица 1 по-горе …”: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за 
периода 2013-2015 година: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 67/ 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода  2013 - 
2015 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), във 
връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от същия, Общински съвет – Елена 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода  2013 - 2015 година 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества с 
общинско участие. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества с 
общинско участие. Дружество „БАЛКАН” ЕООД- основната дейност на дружеството през 
годината е шивашка – производство на дюшеци, матраци, спално бельо, шалтета, юргани, 
възглавници, тапицерски и шивашки услуги. Дружеството работи със собствени 
финансови средства и не е ползвало кредити. През 2012 година приходите от продажби на 
стоки са в размер на 9 000 лв.; от услуги – 11 000 лв. и от продажба на активи – 18 000 лв. 
Направените разходи през годината за суровини и материали са 7 000 лв.; за заплати – 
18 000 лв.; за осигурителни плащания – 3 000 лв. и за други разходи – 3 000 лв. Към 
31.12.2012 г. дружеството приключва с 2 000 лв. счетоводна печалба, която се дължи на 
цитираната по-горе продажба на активи. Натрупаните задължения по представения отчет 
са в размер на 58 000 лв., но с ревизионен акт от м. април 2013 г. са установени 
допълнителни задължения, като общия им размер достига над 100 000 лв. Тъй като същите 
надхвърлят капитала на дружеството, който е в размер на 39 000 лв., управителят е 
отправил уведомление до ТД на НАП – Велико Търново и предстои процедура по 
несъстоятелност. Дейността на дружеството е прехвърлена към „Буковец“. „БУКОВЕЦ” 
ЕООД - през 2012 г. дружеството е направило разходи за 254 000 лв., а е получило общо 
приходи от дейността си в размер на 225 000 лв. Така реализираната загуба е в размер на 
25 000 лв., което представлява значително намаление спрямо загубата през 2011 г., която е 
била 69 000 лв. Допълнително, дружеството е изплатило задължения по съдебни спорове в 
размер на 4 000 лв. „ЕЛЕНА-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД - през годината дружеството е 
реализирало приходи от превоз на пътници за 371 000 лв., от които 127 000 лв. са 
финансирания от републиканския бюджет. Основните приходи са от специализираните 
ученически превози, случайни превози и превози по направленията Велико Търново и гара 
Горна Оряховица от транспортната схема. За реализирането на тези приходи са направени 
разходи в размер на 384 000 лв. Финансовия резултат за 2012 г. е 13 000 лв. загуба. 
Основните разходни пера са както следва: за горива и резервни части 198 000 лв.; за 
заплати и осигурителни плащания на персонала – 155 000 лв.; за външни услуги –  25 000 
лв. Предприятието не е теглило кредити. Забавените плащания са към доставчици на 
гориво в размер на 38 000 лв. и текущ ДДС – 11 000 лв. Фирмата експлоатира 12 броя 
автобуси – 5 броя 45-местни „Чавдар 11М4“, 5 броя 20-местни „Чавдар 5С“ („Авиа“) и 2 
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броя 20-местни „Фолксваген“. „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН”ООД - участието на община Елена в 
дружеството е в размер на 52%. Основната дейност на дружеството е издаването на 
вестник „Еленска трибуна” и разпространението му в град Елена, селата на общината, в 
страната и извън нея. През 2012 година приходите са постъпили и са отчетени в 
съответствие с нормативните документи. Основната част от приходите са от абонамент, 
малка част от обяви, помени, реклама и ръчна продажба. Дружеството е реализирало 
собствени приходи в размер на 20 000 лв., от които субсидия от община Елена в размер на 
10 000 лв. Дружеството приключва 2012 година със счетоводна загуба в размер на 1 000 
лв.  „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД - през 2012 г. дружеството е 
реализирало приходи на стойност 14 000 лв. и разходи в размер на 107 000 лв. 
Финансовият резултат за 2012 г. е загуба в размер на 93 000 лв. Натрупаните задължения 
към 31.12.2012 г. са в размер на 950 000 лв. Към момента дружеството не развива дейност. 
Срещу дружеството са предявени съдебни искове, имуществото е описано от съдия-
изпълнител и публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново. Предстои 
процедура по обявяване в несъстоятелност. На 23.05.2013 година е проведен търг, на 
който са продадени Родилното отделение, кухненския блок и Детско отделение. Ще се 
наложи Общинският съвет да приеме решение за отпускане на средства за съдебна 
защита- адвокатският хонорар ще възлезе на стойност 20 хил.лв. „ОБЩИНСКИ ИМОТИ - 
ЕЛЕНА” ЕООД – в ликвидация - Основните приходи на дружеството са от такси за 
ползване на пазари. През 2012 г. са отчетени приходи в размер на 14 000 лв. и разходи за 
дейността за 18 000 лв. Към настоящия момент дружеството се намира в процедура по 
ликвидация, а дейността му е прехвърлена към община Елена. „ХОСПИС – ЕЛЕНА” ООД 
е заведение за палиативни грижи  на тежко болни хора в гр. Елена и еленска община. 
Хосписът се намира в бившето хирургично отделение на общинската болница “Д-р Д. 
Моллов”. Заведението е създадено по проект на ЕС по програма ФАР. Хосписа е със седем 
стаи и предлага места за 16 тежко болни, като се предвижда и обслужване на пациенти по 
домовете. Персонала на социалното заведение се състои от 10 човека сестри, санитари-
болногледачи и персонал по поддръжката. През 2012 г. дружеството е реализирало 
приходи  на стойност 121 000 лв.и разходи за 121 000 лв. Към предлаганите от 
дружеството услуги има определен интерес, поради което е целесъобразно да се потърси 
възможност за увеличаване капацитета на хосписа. 

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 30.05.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 
годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества с общинско 
участие, като го подкрепят с 3 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 30.05.2013 г. от 16.30 часа предложението за приемане на 
годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества с общинско 
участие, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Въпросът ми е свързан с МБАЛ. На 
проведения търг са продадени родилно, детско отделение и кухненски блок. Изнасяни ли 
са и други части визирам сградата на Хосписа и Медицински дентър І. Каква ще е съдбата 
на клиничната лаборатория и ренгена, жизнено важни за населението. Каква е политиката 
на общината ще се наеме ли да откупи тези помещения? 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Аз предлагам проекта за решение да бъде гласуван 
по отделно за всяко дружество. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Тая лаборатория и ренгена не могат ли да бъдат 
отделени. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: От началото на мандата сме провели срещи 
с всички министри на здравеопазването. Позицията, която община Елена отстоява е да 
бъде запазено здравеопазването в Общината. Отговор за финансиране не сме получили. 
Държавата не отпуска средства за малките болници. Последно писахме и до служебното 
министерство и отново никой не ни отговори какво става със здравеопазването в малките 
общини. Трябва да се борим за здравеопазването в общината, запазвайки досегашния 
сграден фонд, а не толкова за болницата, като здравно заведение. Предстои процедура по 
обявяване в несъстоятелност на болницата. Делата, които са заведени са от еленчани - 
медицинският персонал. Съдия изпълнител разпродава, а не Общината разпродава – 
цената е ниска 100 лв.кв.м застроена площ. Община Елена не е в позиция да определя 
цена. Диагностичните центрове, сградата на Дневния център и Хосписа трябва да бъдат 
запазени. Ще търсим средства, за които разчитаме изключително много на държавна 
подкрепа, тъй като здравеопазването е приоритет на държавата. Общината има много 
малък дял собствени приходи всички знаете това. Персонала на Хосписа работи много 
усърдно и са направени постъпки пред РЗИ за увеличаване на капацитета му от 16 на 25 
човека. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Стефка Костадинова – общински съветник: Може ли от „Хосписа” да обслужват пациенти 
по домовете? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Юлка Стоянова – управител на „Хоспис-Елена”: Когато течеше проекта обслужвахме 
пациенти по домовете. Тогава услугата беше безплатна. Сега няма да излезе по-евтино на 
пациентите да бъдат обслужвани по домовете, от колкото да бъдат настанени в Хосписа. А 
за да се извършва този вид услуга ще е нужен допълнителен персонал и транспортна 
линейка. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Забравих за сградата на Дневния 
център. Държавната политика в момента е насочена към закриване на интернати и домове. 
Не е ли възможно точно сега да бъде почукано на нечия врата с молба сградата да бъде 
прехвърлена, като тяхна собственост. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Дневния център е на делегиран бюджет. 
Имат средства и могат да участват да си закупят сградния фонд. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Изхарчени са 20 хил.лв. за ограда, 30 хил.лв. за 
микробус. С тези средства Дневния център можеше да придобие собственост върху 
сградата. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Дневния център имат натрупан преходен остатък 
в годините и имат възможност за придобиване собствеността върху сградата. Целта ни е 
да запазим диагностичното звено и сградата на „Хоспис – Елена”, като обособени части. 
Миналата година взехте решение за обособяването на самостоятелни обекти в сградата на 
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” гр.Елена, заради опасността да останат без 
електрозахранване. Водили сме разговори със синдик последно да бъдат предлагани за 
разпродажба рентгена, клиничната лаборатория, както и сградата на Хосписа, защото там 
все още тече срока на устойчивост на проекта. Влизане в процедура на несъстоятелност е 
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сериозен проблем. С адекватни действия бихме защитавали интересите на дружеството и 
да се надяваме най-вече на адекватна държавна политика по здравеопазването.  

Други изказвания не постъпиха. 
Залата напускат общинските съветници г-жа Росинка Георгиева и д-р Георги Пеев. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи 

гласуването на предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2012 
година на търговските дружествата с общинско участие, да стане поотделно за всяко 
дружество: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „БАЛКАН“ ЕООД за 
2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 68 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишния финансов отчет на „БАЛКАН“ ЕООД за 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „БАЛКАН” ЕООД за 2012 г. и възлага 
на управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в 
срок, определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  
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Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов и влиза общинската 

съветничка г-жа Росинка Георгиева. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „БУКОВЕЦ“ ЕООД 
за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 69 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „БУКОВЕЦ“ ЕООД за 2012 
година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „БУКОВЕЦ” ЕООД за 2012 г. и 
възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по 
реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  

 
 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
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гласуване предложението за приемане годишният финансов отчет на „ЕЛЕНА-
АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 70 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ 
ЕООД за 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 
за 2012 г. и възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския 
регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  

 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р 
ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА“ ЕООД за 2012 година: 
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”
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7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 71 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 
МОЛЛОВ - ЕЛЕНА“ ЕООД за 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ 
ЕЛЕНА“ЕООД за 2012 г. и възлага на управителя на дружеството да го публикува в 
Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за 
счетоводството.  
 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „ОБЩИНСКИ 
ИМОТИ“ ЕООД  - В ЛИКВИДАЦИЯ за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
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14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 72 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ  ЕЛЕНА“ 
ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ за 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ЕЛЕНА” 
ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ за 2012 г. и възлага на ликвидатора на дружеството да го 
публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за 
счетоводството.  

 
В залата влиза общинският съветник д-р Георги Пеев. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „ЕЛЕНСКИ 
БЪЛКАН“ ООД  - за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 73 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД за 
2012 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на 
съдружниците на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД да гласува за приемане на 
финансовия отчет на дружеството за 2012 г. и възлагане на управителя да го 
публикува в Търговския регистър съгласно реда и сроковете на чл.40 от Закона за 
счетоводството.  

 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет 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 годишният финансов отчет на „ХОСПИС - ЕЛЕНА“ 
ООД  - за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 74 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Приемане годишният финансов отчет на „ХОСПИС - ЕЛЕНА“ ООД за 
2012 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 
т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община 
Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на 
съдружниците на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия 
отчет на дружеството за 2012 г. и възлагане на управителя да го публикува в 
Търговския регистър съгласно реда и сроковете на чл.40 от Закона за 
счетоводството.  
 
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 
определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна 
мрежа. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна 
мрежа, като уточни, че до 01.04.2013 г. дейностите по поддръжката и експлоатацията на 
общинските водоснабдителни и водопреносни мрежи са осъществявани от „Буковец” 
ЕООД – гр. Елена, въз основа на сключен договор. Тъй като дейността е губеща, съгласно 
решение на Общински съвет Елена, от бюджета на общината следва да се покриват 
реализираните загуби от дейността. Считано от 2009 г., загубите не са компенсирани, в 
резултат на което се получава общо загуба за периода 2009 – 2012 г. за дружеството в 
размер над 23 600 лв. Съгласно клауза в договора, управителят на дружеството е имал 
правото еднолично да прекрати изпълнението му, в случай че загубата от дейността не се 
компенсира. Това стана с отправено предизвестие, в резултат на което, считано от 
01.04.2013 г. договорът е прекратен. До предаването на водоснабдителните съоръжения на 
воден оператор, дейността ще се извършва от община Елена. Последната актуализация на 
цената на водата от общинската водоснабдителна мрежа е направена с Решение 
№29/23.04.2003 г. на Общински съвет Елена, като цените са били определени както 
следва: за с. Палици и прилежащите – 1.16 лв. за куб.м. с ДДС и за останалите населени 
места – 0.75 лв. за куб.м. с ДДС. За база при определянето е служила цената за куб.м. на 
водния оператор „ВиК Йовковци“, като тогава същата е била 1.18 лв. с ДДС. Оттогава до 
сега цените на електроенергията и консумативите са се увеличили неколкократно, а 
стойността на услугата е останала непроменена. Това води до увеличаване на загубите и 
невъзможност за извършване на текущи ремонти и поддръжка на водоснабдителните и 
водопреносни мрежи. 

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 30.05.2013 г. от 16.00 часа предложението за определяне цена 
на водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна мрежа, като го 
подкрепят с 3 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 
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заседание проведено на 30.05.2013 г. от 16.30 часа предложението за определяне цена на 
водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна мрежа, 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, мисля, че с лека ръка не бива да 
отминаваме – проблема е сложен и деликатен. Таблицата, която ни е предложена е 
некоректна. Отчетеното количество не е реалното и съответно загубата е по-голяма. Текла 
е много повече вода. Отчетена е там където има поставени водомери. Част от с.Палици, 
Долни Чукани нямат поставени водомери. Нека община Елена не се превръща в 
монополист в местата където ВиК не поддържа водоснабдителната мрежа. Това е 
шокиращо на Велювци няма помпажно. Предлагам конкретно І-во: т.1 от проекта за 
решение да придобие следната редакция: „Потвърждава цена по Решение № 22/19.03.2001 
година. ІІ-ро т.2 да придобие следната редакция:”Задължава кмета на общината да 
предложи мерки за организация, стопанисване, управление, ремонт и поддръжка на 
водоснабдителните системи поддържани от община Елена”. Кой ще отиде на Игнатовци 
да брои колко крави има? Предлагам Ви да не увеличаваме цената за кубичен метър 
изразходвана вода в малките населени места на Общината. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Г-н Топалов Вие предлагате да отпадне 
целия проект за решение и да остане в сила старото Решение № 22/19.03.2001 година.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Твърдите, че в таблицата са представени 
некоректни данни. Записано е отчетено количество. Водоизточниците са в окаяно 
състояние. От водоподаването трябва да се съберат средства или от местни приходи, които 
постъпват в общината, за да се увеличи качеството на водата и водоснабдителните 
съоръжения. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Дали ще запишете изрично в решението текст, с 
който да ме задължите или не ние работим за текуща поддръжка и експлоатация на 
общинските водоснабдителни и водопреносни мрежи. За да се инкасира реално отчитане 
навсякъде трябва да се поставят водомери. Ще има недоволство, но други са съгласни да 
плащат по-висока цена на водата, но да имат такава. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Данните от Таблицата изглеждат 
шокиращи. Скъпо ли е поставянето на един водомер? Ако е така няма ли възможност 
Общината да поеме част от разходите по монтаж на социално слаби жители? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, губим си времето. Не 
разглеждаме въпроса да го решим. Нищо няма да свършим увеличавайки цената на водата 
на тези, които плащат. Тези които не плащат пак няма да плащат. Работа по този начин 
няма да вършим. Тези стари системи са малки. Подкрепям т.3 от проекта, но съм против 
увеличаването цената на водата. Товарим отново съвестните платци за сметка на 
несъвестните. Обхвата няма да го подобрим увеличавайки цената. Да не променяме цената 
за един куб.м изразходвана вода за питейно-битови нужди от селищните водоснабдителни 
системи, като предлагам да отпаднат т.1 и т.2 от проекта за решение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Нека отпадне точката от дневния ред. Да създадем 
Комисия, която да прецизира нещата и да се помисли за вариант как да се задължат 
потребителите да си  поставят водомери. Увеличаването на цената е болен проблем в 
държавата. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Стефан Минчев – общински съветник: Уважаеми колеги, като представител от ВиК 
оценявам сериозността на въпроса. Трябва да се помисли как ще се обслужват тези 32 
селца.  Има ли структура за поддръжка на инсталацията. Водоснабдяванията трябва да 
бъдат приведени в състояние отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания. И при нас 
има гравитачна и помпена вода. В с.Костел жителите пият гравитачна вода, но си плащат 
1.53 лв. Когато структурата е една няма как да се разделя водата. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Йордан Йорданов – общински съветник: Нямах намерение да вземам думата, но е много 
лесно да се говори от служителите на ВиК. Зная как са правени тези водоизточници 
навремето. Съобразно днешното време не са актуални, но са нужни. Който ползва трябва 
да заплаща за консумираната вода. В заседанието на Постоянната комисия не се 
задълбочих. По някакъв начин трябва да задължим ползвателите да си поставят водомери. 
От някъде трябва да се започне малко по малко да се обслужват от един воден оператор. 
Аз лично бих подкрепил внесеното предложение. 
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Предстои подписване на нови договори от 
01.06.2013 година. Ние трябва да приемем решение, след което всеки сам ще реши по 
какъв начин ще плаща. Обърнете внимание какви загуби са натрупани и преценете защо 
едни и същи трябва да се натоварват. Ако цената остане непроменена ощетени ще останат 
всички жители на община Елена – абонати на ВиК, които и сега заплащат консумираната 
вода на цена от 1.53 лв. 

 Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам да прекратим обсъждането и да 
преминем в процедура на гласуване. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение да отпаднат т.2 и т.3 от проекта за решение, т.е. да 
остане в сила старото Решение № 22/19.03.2001 г. и последвалото го Решение № 
29/23.04.2003 г.: 
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за определяне цена на водата за питейно-битови нужди от 
общинската водоснабдителна мрежа: 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 75 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската 
водоснабдителна мрежа 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.10а, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.39, ал.5 от 
Наредба № 4/14.09.1994 г. „За условията и реда за присъединяване на потребителите и за 
ползване на водоснабдителните и канализационните системи”,  Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И: 
 

 1. Отменя свое Решение № 22/19.03.2001 г. и последвалото го Решение              
№ 29/23.04.2003 година. 
 2. Определя цена – 1.53 лв. с включен ДДС за един кубичен метър 
изразходвана вода за питейно-битови нужди от селищните водоснабдителни системи 
публична общинска собственост, в населените места по списък (Приложение№ 1), 
считано от 01.06.2013 година 
 3. За абонати, които нямат монтирани водомери на водопроводните 
отклонения, количеството изразходвана вода за един месец се определя като сума от 
следните компоненти: 
 3.1. по 5 куб.м. за всеки обитател; 
 3.2. по 0.015 куб.м. на кв.м. обработваема площ; 

3.3. по 0.1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване 
(вила, бунгало и др.), както и за жилище, в което няма постоянно живущи 
обитатели; 

 3.4. по 0.5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда в строеж; 
 3.5. по 1 куб.м. за един брой едър добитък; 
 3.6. по 0.5 куб.м. за един брой дребен добитък. 

Приложение № 1 
Списък на населените места, 
обслужвани от водоснабдителни системи – публична общинска собственост в  
община Елена 
 

1. Велювци 
2. Големани 
3. Дърлевци 
4. Николовци 
5. Лазарци 
6. Крилювци  
7. Велковци 
8. Долни Танчевци 
9. Шубеци 
10. Тънки рът 
11. Добревци 
12. Козя река 
13. Зеленик 
14. Вълчевци (кметство Майско) 
15. Горни Танчевци 
16. Топузи 
17. Високовци 
18. Игнатовци 
19. Палици 
20. Давери 
21. Тумбевци 
22. Берковци 
23. Харваловци 
24. Балуци 
25. Драганосковци 
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26. Боевци (Малешковци) 
27. Долни Чукани 
28. Майтанци 
29. Недешковци 
30. Синджирци 
31. Килъжевци (част) 
32. Усои (част) 

 
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 
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 086074 по 
КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 086074 по 
КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”. 

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 30.05.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот 
№ 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 
„Йовковци”, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на 
СОЗ на язовир „Йовковци”: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 76 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 
086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 
„Йовковци” 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 
територията и § 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията (в сила от 26.11.2012 година), 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 
Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 086074 с 
начин на трайно ползване „нива” в местността „Тодориното” по КВС на землище 
с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” и определяне на 
ново конкретно предназначение на имотите – за „Ниско свободно жилищно 
застрояване”. 
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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 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 
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на землище гр.Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на землище гр.Елена, като уточни, че в 
община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-139 / 28.05.2013 година от на ЕТ 
„Даниел Василев-93” гр. Елена, за допускане изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план (ПУП – ПП) за ВиК захранване на имот 103016 по КВС на землище гр. 
Елена. За горецитираният имот има приключила процедура по определяне на ново 
конкретно предназначение за „Жилищно застрояване” - Заповед № РД.02.05-88 / 
11.03.2009 г. на кмета на община Елена и Решение № КЗЗ-03/11.06.2009 г. на Комисията 
по чл. 17 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр. В. Търново. 

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 30.05.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на землище 
гр.Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 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 ВиК захранване на имот № 103016 по 
КВС на землище гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”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 ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 77 / 31.05.2013 г. 
 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
Парцеларен план за ВиК захранване на имот № 103016 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 и ал.5 от Закона за 
устройство на територията, 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 
(ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура – трасе за водопровод за 
захранване на имот № 103016 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 № 103016 по КВС на землище гр.Елена. 
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 замеделските 
земи. 
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ 
„Даниел Василев-93” със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Трети март” 
№ 9, ЕИК 202567670, представлявано от Даниел Весков Василев, върху имот № 
000686 (полски път) по КВС на землище гр.Елена, собственост на община Елена, след 
влизане в сила на ПУП-ПП. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 

Валентин Гуцов закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.  
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        
Общински съвет ЕЛЕНА  
 
Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова  
 Гл.специалист ОбС 


