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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 0  
 

Днес 12 септември 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 всички 15 общински съветника от общо 17, 
като отсъстваха общинските съветници: г-н Стефан Минчев и д-р Георги Пеев. От 
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона 
Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, инж.Димитрина 
Иванова – директор на дирекция „УТОС”, г-н Николай Колев – кмет на кметство 
с.Беброво, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-н Стоян Драгостинов – 
кметски наместник с.Каменари, г-н Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт”. 

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 15 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 информация за текущото изпълнение на бюджета на 
община Елена за първото шестмесечие на 2013 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2013 г. в части „Имоти, които община Елена има намерение да 
продаде" и "Имоти, върху които община Елена има намерение за учреди отстъпено право 
на строеж". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за 

кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и 
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно 
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 
Елена за периода 2007-2013 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна в счетоводната политика на „Елена 

автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и даване на съгласие за обезпечаване 
на задължение към НАП. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно приемане на начален баланс на „Общински имоти-Елена” 

ЕООД в ликвидация 
                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 
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6 Предложение относно обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на 
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 
имоти - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, 
застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот   № 
033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на 

Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането 
на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в 
ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни 
средства, извън определените по единните разходни стандарти    

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по 

изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 
година  в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, 
ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
9. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и  разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната 
транспортни схеми. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно Даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище 
с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
11. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 

кв. м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. 
Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.12 

в проект за дневен ред да се добави предложението за кандидатстване на община Елена с 
проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за 
предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни 
технологии, като т.13 в проект за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 322 от Програмата за 
развитие на селските райони за частична реконструкция и модернизация на системата за 
улично осветление,  като т.14 в проект за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и 
като т.15 в проект за дневен ред да се добави предложението за гласуване на 
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на 
акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на извънредно 
общо събрание. 

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 15 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване, като т.12 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на 
информационни и комуникационни технологии: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване, като т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 322 от Програмата за 
развитие на селските райони за частична реконструкция и модернизация на системата за 
улично осветлени: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване, като т.14 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване, като т.15 в проекта за дневен ред да се добави предложението за гласуване на 
представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на 
акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на извънредно 
общо събрание: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15,  “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 информация за текущото изпълнение на бюджета на 
община Елена за първото шестмесечие на 2013 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2013 г. в части „Имоти, които община Елена има намерение да 
продаде" и "Имоти, върху които община Елена има намерение за учреди отстъпено право 
на строеж" 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за 

кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и 
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно 
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 
Елена за периода 2007-2013 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна в счетоводната политика на „Елена 

автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и даване на съгласие за обезпечаване 
на задължение към НАП. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно приемане на начален баланс на „Общински имоти-Елена” 
ЕООД в ликвидация. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 
6 Предложение относно обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 
имоти - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, 
застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот   № 
033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на 

Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането 
на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в 
ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни 
средства, извън определените по единните разходни стандарти.    

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по 

изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 
година  в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, 
ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
9. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и  разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната 
транспортни схеми. 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище 
с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
11. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 

кв. м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. 
Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за предоставяне 
на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
13. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за частична 
реконструкция и модернизация на системата за улично осветление. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
14. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за 
реконструкция и рехабилитация на общински пътища. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
15. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане 

на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – 
гр.Велико Търново на извънредно общо събрание. 

                                                                                                         Вн.:Председател ОбС 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото 
шестмесечие на 2013 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото 
шестмесечие на 2013 г., като уточни, че след извършените служебни промени, към 30 юни 
2013 г. уточнения план по бюджета е 8 301 543 лв. Приходната част на бюджета е 
изпълнена в размер на 3 225 972 лв. при уточнен план 8 301 543 лв. Процентът на 
изпълнението е 38.9 %. Изпълнението на приходите за държавни дейности е 40,9 на сто от 
уточнения план. Относителното  тегло  на приходите за държавни дейности, към размера 
на приходите по бюджета е 62.4 на сто. Изпълнението на приходите за местни дейности е 
35.9%. Относителното тегло на приходите за местни дейности е 37,7 на сто. При план 312 
900 лв. имуществените и други данъци по ЗМДТ са изпълнени  в размер на  183 374  лв., 
което е 58,6 на сто от предвиденото за годината. Внесеният окончателен годишен 
(патентен) данък  е 15 649 лв. или 108,7% от годишният размер; Данъка върху 
недвижимите имоти е изпълнен в размер на  68 839 лв. или 64.9 %; данъка върху  
превозните средства  е изпълнен в размер на 56  523 лв. или 50,2 %. Изпълнението на 
данъка върху възмездно придобито имущество е  36 698 лв. или 52,4  на сто . Постъпили са  
5462 лв. туристически данък или 54,6%. Постъпили са 203 лв. други данъци. За същия 
период на 2012 г. постъпилите данъчни приходи са 160 588 лв. При уточнен план  1 237 
464 лв. постъпилите собствени приходи общо са    601 289 лв. или изпълнение 48,6  на сто. 
За същия период на 2012 г. постъпилите собствени приходи са общо 544 272 лв. 
Изпълнение на разходите - Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план е 
8 301 543 лв., а изпълнението 3 225 972 лв. или 38,9%. Изпълнението е 2 012 552 лв. или 
40,9 на сто. Относителното тегло към всички разходи е 62,4 на сто.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за информация за текущото 
изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г., като го 
подкрепят с 3 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги, искам само да споделя, 
приемането на предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на 
община Елена за първото шестмесечие на 2013 г. е нормална процедура. Не са сухи цифри 
те са реални и показателни.  Предлагам да приемем внесената информация за текущото 
изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г. Коментарите 
ще бъдат на края на годината. През годината се наблюдават по-активни периоди най-вече 
при събираемостта на местните приходи. Задължителна процедура, която трябва да спазим 
Общинският съвет да вземе решение. Не е хубаво, когато обсъждаме бюджет да отсъства 
председателят на ПК по ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” към Общински 
съвет – Елена, както и финансистите от общината. Най-малко може да се приеме, като 
неуважение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 
господа общински съветници. Процентът на изпълнение е 38,9%, но ако се вгледаме в 
показателните цифри ще забележим, че неизпълнението, както каза г-н Топалов е най-вече 
в местните приходи в следствие на активни периоди. Ниско е изпълнението на такса 
дървесина, защото сега идва активния период. Очаквах запитване, но тъй като не бе 
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отправено такова, само за информация искам да споделя, че  към 30.06.2013 година 
103 378 лв. са неразплатените задължения на общината – 46 хил. от тях са за 2013 година 
останалите са от предходни години.  
Валентин Гуцов – председател ОбС: Искам да уточня, че г-н Стефан Минчев – 
председател на ПК по ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” е внесъл в 
деловодството на Общинският съвет уведомление за отсъствие от заседанията на 
Постоянните комисии и днешното заседание, поради служебна ангажираност. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за реплика на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Нека да не влизаме в спор. Най-добронамерено 
предложих да подкрепим внесеното предложение. Очаквах от г-н кмета да повдигне 
въпроса за старите задължения на общината. Нека спрем да спекулираме – винаги 
общината ще има стари задължения от наеми от предоставени услуги. Предлагам Ви 
съвместно със специалистите от общинската администрация да анализирате старите 
задължения и да бъдат ликвидирани, защото голяма част от тях са несъбираеми. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Мисля, че говоря за неразплатени задължения на 
общината г-н Топалов, а не за неразплатени вземания, защото както казахте и Вие голяма 
част от тях са несъбираеми. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета 
на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 111/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за 
първото шестмесечие на 2013 г. 
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На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети 
и чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие 
на 2013 г.  

-за приходите Приложение №1; 
-за разходите Приложение №2; Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение 

№2-3 
-за капиталовите разходи Приложение №3; 
-за извънбюджетните сметки и фондове Приложение №4; 

 
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 
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. 
в части „Имоти, които община Елена има намерение да продаде" и "Имоти, върху които 
община Елена има намерение за учреди отстъпено право на строеж". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. 
в части „Имоти, които община Елена има намерение да продаде" и "Имоти, върху които 
община Елена има намерение за учреди отстъпено право на строеж", като уточни, че има 
проявен интерес за закупуване на имоти частна общинска собственост: 

- застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 с площ от 740 кв. м., находящ се в гр. 
Елена ул. „Пърчевци”, актуван с АОС № 479/26.07.2006 г.; 

- ПИ с идентификатор 02498.358.16 с площ от 696 кв.м., находящ се в с. Балуци, 
община Елена, актуван с АОС № 781/18.05.2013 г.; 

- за учредяване право на пристрояване върху 15 кв.м. общинска земя на навес 
барбекю. 
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 11.09.2013 г. от 16.30 часа предложението за допълване на 
Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. в части 
„Имоти, които община Елена има намерение да продаде" и "Имоти, върху които община 
Елена има намерение за учреди отстъпено право на строеж", като го подкрепят с 4 гласа 
„за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и 
разпореждане с общинска собственост за 2013 г. в части „Имоти, които община Елена има 
намерение да продаде" и "Имоти, върху които община Елена има намерение за учреди 
отстъпено право на строеж": 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
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5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
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  № 112/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската 
собственост за 2013 г., в части „Имоти, които община Елена има намерение да 
продаде ” и „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено 
право на строеж” 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 104/27.11.2008 г. на Общински 
съвет – Елена, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Включва в Годишната програма  за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2013 г., приета с Решение № 20/26.02.2013 г. на Общински съвет Елена в 
част: 

1.  „Имоти, които община Елена има намерение да продаде ”: 
1.1. Застроен поземлен имот с идентификатор 27190.304.2 с площ от 740 

(седемстотин и четиридесет) кв.м. Имотът включва: сграда с идентификатор 27190.304.2.1 
със застроена площ от 43 (четиридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: 
селскостопанска сграда, конструкция: паянтова. Имотът се намира в гр. Елена, ул. 
Пърчевци” по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-198/05.07.2006 г. на 
Началник СК В. Търново, при граници и съседи: за друг обществен обект, комплекс № 
27190.304.3, 27190.304.1, имот собственост на Слав Йорданов Добрев, път, дере. За имотът 
е съставен АОС 479/26.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията при РС Елена на 
25.09.2006 г. под № 20, том VІ;  

1.2. Поземлен имот с идентификатор 02498.358.16 с площ от 696 (шестстотин 
деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, находящ се: област В. Търново, 
община Елена, с. Балуци по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-04-74/02.11.2011 г. на началника на СГКК – Велико Търново, при граници: 
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път, имот, собственост на Румен Генчев Рачев; имот с идентификатор 87326.14.105; имот, 
собственост на Паско Минев Щерев. Имотът е актуван с АЧОС № 781/18.05.2013 г., 
вписан в Служба по вписванията гр. Елена на 22.05.2013 г. под № 115, том V. 

2. „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено право на 
строеж”: 

2.1. Учредяване възмездно право на пристрояване, върху 15 кв.м. общинска земя, 
към  сграда, разположена в УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр. Елена, който УПИ е 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 803/23.08.2013 г., вписан в служба по 
вписванията при РС гр. Елена под № 7, том ХІІІ, рег. № 2998, от 26.08.2013 година. 
 
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 
потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за 
предоставяне на културни услуги - Народно Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. 
Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите 
в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за 
предоставяне на културни услуги - Народно Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. 
Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите 
в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г., като уточни, че 
една от целите на мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., е  насочена  към 
подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани 
със свободното време и отдиха услуги. За подпомагане по мярката могат да кандидатстват 
читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. Народно Читалище „Напредък 
Елена - 1863” - гр. Елена е допустим, самостоятелен, Бенефициент, като същото е 
регистрирано под № 64 в Регистъра на Народните читалища към Министерство на 
културата. За съжаление - поради финансова невъзможност, към настоящия момент 
сграда е в недобро функционално състояние. Констатирани са сериозни течове от покрива, 
в следствие на което се уврежда имуществото, най-вече книжния фонд в библиотеката, 
вътрешните помещения не са ремонтирани дълги години, салонното оборудване и 
обзавеждане - столове, осветление и озвучаване - са на повече от 30 години, намалени са 
възможностите за самодейна и обществена дейност, което е предпоставка за представяне 
на лоша по качество културна услуга и развитие на населението.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за потвърждаване, че дейностите 
по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
(ПРСР) - мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: 
„Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - 
Народно Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 
Елена за периода 2007-2013 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”- няма, 
„въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Това кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони”: Ремонт и реконструкция на обществена 
сграда за предоставяне на културни услуги направихме 2010 година. Радвам се, че се 
отваря нова възможност за кандидатстване и нека този път проекта бъде одобрен. От 
името на нашата група - подкрепяме предложението и нека този път проекта стане 
реалност. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване 
пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и 
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно 
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 
Елена за периода 2007-2013 г.: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 113/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и 
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно 
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на 
община Елена за периода 2007-2013 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Общински съвет - Елена потвърждава, че дейностите по проект за кандидатстване 

пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и 
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно 
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 
Елена за периода 2007-2013 г.: 

1. Приоритет 1: „Развитие на жизнеспособна икономика”. 
Мярка: 1.2.1. „Туристическа инфраструктура”. 
Дейност 1.2.1.4. Реконструкция и обновяване / ремонт на обществени сгради с 

историческо, културно и религиозно значение и подобряване на околните пространства, 
включително вертикална планировка. 

Мярка: 1.2.3. Интегрирани туристически продукти в т.ч. регионални, на базата на 
КИН и други местни ресурси. 

Дейност 1.2.3.4. Обогатяване на инвентара и съоръженията за отдих и развлечения. 
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2. Приоритет 2: „Духовно и културно развитие”, мярка: 
2.2.4. Обогатяване на културно – историческото наследство. 
Приоритет 2. Подобряване на социалната и културна среда. 
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за изява и разнообразяване на 

свободното време на младите. 
Мярка 2.3.2. Култура и свободно време. 
Дейност 2.3.2.1. Развитие на нови форми на читалищна дейност и подкрепа за 

съществуващите такива. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 
година и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 
година и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП. 

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 11.09.2013 г. от 16.30 часа предложението за промяна в 
счетоводната политика на „Елена автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и 
даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП, като след проведеното 
гласуване с 1 глас „за”, „против”- 2, „въздържали се”- 1, Постоянната комисия не излезе 
със становище. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Постоянната комисия не е взела становище след 
проведени разисквания. Аз ще изразя своята позиция. От съдържанието на предложението 
е видно затрудненото положение на „Елена автотранспорт”. Трябва да вземем решение. 
Нека не си играем с тези залози да не стане така „Елена автотранспорт” да последва 
съдбата на общинско дружество „Балкан” – всички знаем как стана това. Да намерим 
форма Дружеството да излезе от състоянието, в което е изпаднало. Според мен общината 
може да подпомогне финансово дружеството, като средствата за това се вземат от резерва. 
Аз съм категорично против обезпечаване на задължение към НАП да бъде сградата на 
Автогара-Елена – това е една от символиките на града. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт”: За 2012 г. и 2013 г. Дружеството не е 
подавало документи за доказване на финансова стабилност пред ДАИ. Поради това, че 
нямаме подновен лиценз за превоз на пътници имаме написан Акт за административно 
наказание. Съществува риск за блокиране на дейността, няма да можем да участваме в 
процедури за обществени поръчки. Предстои подписване на договори за превоз на 
ученици за новата учебна година. Дружеството има натрупано и неплатено задължение 
към НАП Велико Търново, в размер на 36 хил.лв. Стойността на сградата на Автогара 
Елена е 280 хил.лв. - 36 хил. лв. е незначителна стойност за обезпечаване на задължението. 
Нямам нищо против да не се прилага обезпечителна мярка, а под друга форма да се 
помогне финансово на Дружеството, но бързо трябва да се реагира за да продължим 
дейността. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Снежана Капинчева – общински съветник: Искам само да споделя, че при подаване на 
погасителен план пред НАП до сега не се е искало обезпечение. Може би е цитиран по-
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дълъг срок. Ако намалим периода може би ще отпадне условието да се прилага 
обезпечителна мярка. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт”: Имаме получени две покани за 
доброволно изпълнение от НАП. Разговарях с директорката на НАП за разсрочване на 
задължението. Обезпечителната мярка е възбрана върху имота. Не може да се направи 
разсрочване на задължение без обезпечение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги. Не съм съгласен с цялото 
предложение. Първия абзац не съответства със същността на предложението. Като цяло 
увеличаването на балансовата стойност на активите няма да доведе до по-добро за 
Дружеството. Г-н Управител, ще обезпечавате задължение в размер на 36 хил. лв. с 40 
хил.лв., а не с 280 хил.лв. Нека се направи преоценка на сградния фонд. Дружеството има 
и друго имущество освен сградата на Автогара Елена. Нека не посягаме с лека ръка върху 
сградата на Автогарата. Предлагам да отпадне т.2 от проекта за решение. Аз виждам, че 
дори г-н кмета не е убеден в това, което докладва. Промяната на счетоводната политика и 
преминаването от национални счетоводни стандарти към международни счетоводни 
стандарти според мен не би следвало да се взема като решение от Общинският съвет, 
счетоводната политика на едно Дружество се определя от нейния управител. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Предлагаме сградата на Автогарата за 
обезпечаване на задължението, защото има нотариален акт за сладкарница. Промяната на 
формата на счетоводно отчитане от Национални счетоводни стандарти към 
Международни счетоводни стандарти не е щуротия. Счетоводното отчитане по 
Международните счетоводни стандарти по нищо не отстъпва на Националните счетоводни 
стандарти, дори може би е и по-добро. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: По никакъв начин не обиждам счетоводното 
отчитане по Международните счетоводни стандарти или по Национални счетоводни 
стандарти – това не е същността на предложението. Завишаването на балансовата 
стойност няма да се отрази по-добре за Дружеството. Това предложение е внесено само 
заради т.2 от проекта за решение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт”: По отношение на преоценката на 
дълготрайни материални активи, аз съм разговарял с няколко експерт счетоводители. 
Данъците на Дружеството няма да бъдат завишени с много във времето. Сградата на 
Автогарата се състои от четири обособени части. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Стига с тази Автогара. Сградата на Автогарата няма 
да се пипа – точка. Правя конкретно предложение: 36 хил.лв. да се извадят от резерва на 
бюджета – целева субсидия за подновяване лиценза за превоз на пътници от „Елена 
автотранспорт”, да се запише като текст на т.2 от проекта за решение. 

 Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Да съберем всички счетоводители от Общинският 
съвет и общинска администрация и да си кажат конкретно мнението. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Да изясним – не става въпрос за ипотека или 
залог, а за обезпечаване по ДОПК. Като вносител правя предложение – т.2 от проекта за 
решение да отпадне, без това да се гласува. Да се направи преоценка на имуществото на 
Дружеството и след това да дебатираме, кое ще бъде вписано като обезпечение. „Елена 
автотранспорт” плаща такса битови отпадъци на база брой съдове – няма да се отрази 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.09.2013 г. 
 

 13

съществено увеличаването на балансовата стойност на активите. Категорично възразявам 
общината да субсидира Дружеството, като се вадят средства от резерва. За тази процедура 
е нужно уведомяване, което няма да получи одобрение. Общината е предвидила в 
Бюджета за 2013 година в Инвестиционната програма - 66 хил.лв. да постъпят в 
Дружеството от продажба на дълготрайни активи, които вече са реализирани и ще  бъдат 
използвани за закупуване на автобуси. Практика е било до сега средствата от продажбите 
на активи собственост на Дружеството да не са използвани директно за нуждите му. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение като т.2 в проекта за решение да се запише: 
„Отпускане финансова помощ от резерва в размер на 36 хил.лв. за обезпечаване 
задължението на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена към НАП Велико Търново.”  
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 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 промяна в счетоводната политика на „Елена 
автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и даване на съгласие за обезпечаване 
на задължение към НАП, без т.2 от проекта за решение: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 114/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт”ЕООД за 
финансовата 2013 г.  и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.15, ал.1, т.6 и т.13 от Наредбата за условията и реда за упражняване 
правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И: 
 

1.Променя счетоводната политика на фирмата, като приема за формата на 
счетоводно отчитане вместо досегашните Национални счетоводни стандарти да стане, 
форма на отчитане по Международни счетоводни стандарти, с което се дава възможност 
да се  направи еднократна преоценка на сградния фонд и по този начин да им се завиши  
балансовата стойност до реалната пазарна цена. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за приемане на начален баланс на „Общински имоти-
Елена” ЕООД в ликвидация, като уточни, че на 19.04.2013 г. в Търговския регистър са 
вписани обстоятелствата по прекратяване дейността на Дружеството, сроковете на 
ликвидация и определяне на ликвидатор, който да представлява Дружеството. Съгласно 
изискванията на чл.270, ал.2 от Търговския закон, Началния баланс при ликвидация трябва 
да се приеме от Общинският съвет в качеството ме на ръководен орган. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на начален баланс на 
„Общински имоти-Елена” ЕООД в ликвидация, като го подкрепят с 3 гласа „за“„против”- 
няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Ако може да получим повече яснота по баланса, 
който ни се предлага да приемем. Аз не съм виждал този баланс предполагам, че не само 
аз, но и голяма част от колегите не са наясно. 
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Началния баланс при ликвидация на „Общински 
имоти” ЕООД – в ликвидация, както Доклада към Началния баланс при ликвидация към 
19.04.2013 година, бяха предоставени за заседанието на Постоянната комисия. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Стига вече с тези заседания на Постоянните 
комисии. Тук сме в заседание на Общинският съвет. 

Залата напуска общинският съветник Симеон Кънчев 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Нека запазим коректния, колегиален тон. Като 
общински съветници молим да ни запознаете с Началния баланс при ликвидация на 
„Общински имоти” – в ликвидация. Не съм бил на заседанието на Постоянната комисия по 
„Бюджет, финанси и икономически въпроси”. Нека за напред има повече текстова 
информация в предложенията. Правя конкретно предложение ако разбира се няма 
определен срок за приключване на процедурата по ликвидация – да отложим 
разглеждането на предложението за следващо заседание, за по голяма яснота. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Снежана Капинчева – общински съветник: Ако ми позволите аз да дам някои пояснения, 
като пряк участник в процеса. Баланса на Дружеството не се е променил от този, в края на 
годината, който ние приехме с решение на Общинският съвет. С няколко думи ще очертая 
актуалното имущество – една сграда на Червеният кръст, два паркинга – зад „Виа-вита” и 
горе на стадион „Чумерна”. Пасивът на Дружеството е задължение в размер на 10 хил.лв. 
към Общината за неразплатена такса смет и от м.януари до м.април заплати на персонала 
и за задължение към НАП. Шест месечен е срока, в който трябва да завърши 
ликвидацията, изтича на 19 октомври 2013 година.   
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Въпрос: Има ли проявен интерес за активите на 
„Общински имоти”? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Не. 
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Работим да се приключи процеса на ликвидация на 
„Общински имоти”. Като целта ни е да прехвърлим тези имоти на Дружеството, в 
собственост на Общината. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: След това пояснение, което ни дадохте г-н Гуцов, аз 
ще гласувам „за”. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за приемане на начален баланс на „Общински имоти-
Елена” ЕООД в ликвидация: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 115 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Приемане на начален баланс на „Общински имоти - Елена” ЕООД - в 
ликвидация 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местната администрация и местното 
самоуправление и чл.270, ал.2 от Търговския закон, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема начален баланс при ликвидация на „Общински имоти - Елена” ЕООД - в 

ликвидация към 19.04.2013 година. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - частна общинска 
собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 
27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот   № 033105 в землище с.Тодювци, 
м.Драгановци. 

Залата напуска общинският съветник Сашо Топалов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - частна общинска 
собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 
27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот   № 033105 в землище с.Тодювци, 
м.Драгановци. 

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 11.09.2013 г. от 16.30 часа предложението за обявяване на търг с 
тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имоти - частна общинска собственост: ПИ с 
идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в 
гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот  № 033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци, 
като предлагат в проекта за решение в т.2.2 началната тръжна цена на имота, находящ се в 
гр.Елена, ул.”Пърчевци” от 5000 (пет хиляди) да стане 5500 (пет хиляди и петстотин) 
лв.без ДДС. В т.2.3 началната тръжна цена на имота, находящ се в с.Балуци от 3770 (три 
хиляди седемстотин и седемдесет) да стане 3970 (три хиляди деветстотин и седемдесет) 
лв.без ДДС. 

Подкрепили предложението и направеното изменение  с 4 гласа „за”, „против”- 
няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение в проекта за решение в т.2.2 началната тръжна цена 
на имота, находящ се в гр.Елена, ул.”Пърчевци” от 5000 (пет хиляди) да стане 5500 (пет 
хиляди и петстотин) лв.без ДДС. и в т.2.3 началната тръжна цена на имота, находящ се в 
с.Балуци от 3770 (три хиляди седемстотин и седемдесет) да стане 3970 (три хиляди 
деветстотин и седемдесет) лв.без ДДС: 
“ЗА” – 13, “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 обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване 
на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 
имоти - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, 
застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот   № 
033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
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5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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 ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 116 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна 
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – 
частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, 
застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр. Елена, ул. „Пърчевци”, застроен имот 
№ 033105 в землище с. Тодювци, м. Драгановци 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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 продажба на имоти частна общинска 
собственост, а именно: 

1.1. Застроен поземлен имот № 033105 с площ от 0.477 (нула цяло четиристотин 
седемдесет и седем) дка., начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни условия: осма. Имотът включва: сграда 01 - „Училище 
общообразователно”, със застроена площ 158 (сто петдесет и осем) кв. м. Върху имота има 
следните ограничения: Електропровод 20 кV. На 10 м. от двете страни до крайните 
проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и 
съоръжения и високостеблена растителност. Имотът се намира в м. Драгановци в 
землището на с. Тодювци с ЕКАТТЕ 72607 при граници и съседи: № 000055 – полски път 
на община Елена, № 033100 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 665001 – нива на 
наследници на Кънчо Петров Стойков. За имотът е съставен АОС № 487/09.07.2007 г., 
вписан в Служба по вписвания при РС Елена на 31.07.2007 г. под № 91, том V;  

1.2. Застроен поземлен имот с идентификатор 27190.304.2 с площ от 740 
(седемстотин и четиридесет) кв.м. Имотът включва: сграда с идентификатор 27190.304.2.1 
със застроена площ от 43 (четиридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: 
селскостопанска сграда, конструкция: паянтова. Имотът се намира в гр. Елена, ул. 
Пърчевци” по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-198/05.07.2006 г. на 
Началник СК В. Търново, при граници и съседи: за друг обществен обект, комплекс № 
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27190.304.3, 27190.304.1, имот собственост на Слав Йорданов Добрев път, дере. За имотът 
е съставен АОС 479/26.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията при РС Елена на 
25.09.2006 г. под № 20, том VІ;  

1.3. Поземлен имот с идентификатор 02498.358.16, с площ от 696 (шестстотин 
деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. Имотът се намира в с. Балуци, 
община Елена, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-04-74/02.11.2011 г. на Началник СГКК – В. Търново, при граници: път, имот 
собственост на Румен Генчев Рачев, имот с идентификатор № 87326.14.105, имот 
собственост на Паско Минев Щерев. За имота е съставен АОС № 781/18.05.2013 г., вписан 
на 22.05.2013 г. в Служба по вписванията при РС – Елена под № 115,том V.  

2. Утвърждава начална тръжна цена за имотите по т. 1, както следва: 
2.1. Застроен поземлен имот № 033105 с площ от 0.477 (нула цяло четиристотин 

седемдесет и седем) дка., ведно със сграда 01 - „Училище общообразователно”, със 
застроена площ 158 (сто петдесет и осем) кв., находящ се в м. Драгановци в землището на 
с. Тодювци с ЕКАТТЕ 72607 – 2000 (две хиляди) лв. без ДДС;  

2.2.  Застроен поземлен имот с идентификатор 27190.304.2 с площ от 740 
(седемстотин и четиридесет) кв.м., ведно със сграда с идентификатор 27190.304.2.1 със 
застроена площ от 43 (четиридесет и три) кв.м., находящ се в гр. Елена, ул. „Пърчевци” –  
5 500 (пет хиляди и петстотин) лв. без ДДС;   

2.3. Поземлен имот с идентификатор 02498.358.16, с площ от 696 (шестстотин 
деветдесет и шест) кв.м., находящ се в с. Балуци, община Елена – 3 970 (три хиляди 
деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС. 

3. Утвърждава тръжните 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. Проектодоговор; 
 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 /ксерокопие/. 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 
Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 
и членове:                     Надя Недялкова – юрист; 
                                       инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”; 
                                       Силвия Мирянова – ст. експерт „СО”; 
                                       инж. Иванка Пеева  - специалист „ОС”;  
                                       Йордан  Йорданов – общински съветник; 
                                       Милко Моллов – общински съветник; 
Резервни членове:       Драгомир Цанев – юрисконсулт; 
                                      Десислава Иванова – ст. експерт „СО”; 
                                      Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира, проведе търга и да сключи 
договори за продажба със спечелилите участници.  
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по 
образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни 
паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. 
Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън 
определените по единните разходни стандарти. 

Залата напуска общинският съветник Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по 
образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни 
паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. 
Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън 
определените по единните разходни стандарти. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 10.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за внасяне на искане от кмета на 
общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за 
разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за 
учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за 
осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни 
стандарти, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 12 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 внасяне на искане от кмета на общината до 
началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване 
формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 
2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за осигуряване на 
допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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 ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 117 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален 
инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две 
самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в 
ОУ „Отец Паисий” с.Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни 
средства, извън определените по единните разходни стандарти    
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.11, ал.3 - 6  от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,  детските градини и 
обслужващите звена, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано искане до  

началника  на Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване 
формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец 
Паисий” с. Константин  за учебната 2013/2014 година, както следва: 
             -  една паралелка   І  клас     - 8 ученици   
             -  една паралелка   VІІ  клас - 8 ученици  

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ„ Отец 
Паисий” с. Константин  за паралелките, извън определените по едините разходни 
стандарти за съответната дейност, да се осигурят от бюджета на общината, като се 
определят на база броя на учениците от информационната система „Админ” на 
Министерството на образованието, младежта и науката  към 01.10.2013 г. и 01.01.2014 г., 
размера на единния разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал. 3-6 от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,  детските градини и 
обслужващите звена.   

 
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 
разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния 
брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година  в СОУ „Иван Николов 
Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и 
ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за осигуряване на допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти. 

В залата влиза общинският съветник Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния 
брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година  в СОУ „Иван Николов 
Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и 
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ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за осигуряване на допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти, 
като помоли в проекта за решение да се допълни и:  В НУ „Иларион Макариополски”  
гр. Елена, община Елена -  една паралелка ІV б клас - 14 ученици. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 10.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване формирането на 
паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2013/2014 година  в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, 
ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. 
Беброво и даване съгасие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти, като го подкрепят с 
4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ 
клас по изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 
2013/2014 година  в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. 
Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин , ОУ „Христо Ботев” с. Беброво  и НУ „Иларион 
Макариополски”  гр. Елена, община Елена, и даване съгасие за осигуряване на 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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 ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 118 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от 
минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година  в СОУ 
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„Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец 
Паисий” с. Константин, ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и НУ „Иларион 
Макариополски” гр. Елена, и даване съгасие за осигуряване на допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.17,  ал.1, т.3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 - 6 от Наредба 
№ 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата,  детските градини и обслужващите звена,  
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от 
минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година в 
общообразователните училища в община Елена, както следва: 
В СОУ „Иван Николов Момчилов”  гр. Елена, община Елена 
     -  една паралелка VІІІ б клас, непрофилирана -          17 ученици 
     -  една паралелка ІХ а клас, непрофилирана  -            13 ученици 
     -  една паралелка Х а клас, профил  Технологичен -  14 ученици 
В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
   -  една паралелка   V  клас  -   16 ученици   
   -  една паралелка   VІ  клас -   15 ученици  
   -  една паралелка   VІІ  клас  - 15 ученици  
   -  една паралелка   VІІІ  клас - 12 ученици 
В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 
   - една паралелка   ІІІ клас - 14 ученици 
   - една паралелка   ІV клас -    15 ученици 
   - една паралелка   V  клас -    13 ученици 
   - една паралелка   VІ  клас  -  14 ученици 
   - една паралелка   VІІІ клас - 12 ученици 
 В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 
   -  една слята паралелка   І и ІІІ клас от 13 ученици    
   -  една слята паралелка   ІІ и ІV клас от 10 ученици    
   -  една слята паралелка   V и VІІІ клас от 11 ученици    
   -  една слята паралелка   VІ и VІІ клас от 10 ученици    
В НУ „Иларион Макариополски”  гр. Елена, община Елена 
     -  една паралелка ІV б клас - 14 ученици 

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в паралелките, 
извън определените по едините разходни стандарти за съответната дейност, да се осигурят 
от бюджета на общината, като се определят на база броя на учениците от 
информационната система „Админ” на Министерството на образованието, младежта и 
науката  към 01.10.2013 г. и 01.01.2014 г., размера на единния разходен стандарт за един 
ученик и при условията на чл. 11, ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата,  детските градини и обслужващите звена. 
 
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 
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възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и  разписания от квотата 
на община Елена от републиканската и областната транспортни схеми. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и  разписания от квотата 
на община Елена от републиканската и областната транспортни схеми, като уточни, че на 
12.07.2013 година в общината е получено уведомление от „ АЛЕКС О,К ” ЕООД от гр. В. 
Търново, който изпълнява част от линиите на обществения транспорт по утвърдени 
маршрутни разписания от общинската,  областната и републиканска транспортни схеми. В 
него превозвачът изявява желание за прекратяване по взаимно съгласие на договор за 
възлагане на обществен превоз на пътници.На проведения през 2010 година открит 
конкурс за превозвачи по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена не са 
се явили кандидати за изпълнение на обособената линия Елена – Сливен и обратно. През 
месец март тази година е спрян окончателно автобусът по линията Сливен-Елена-В. 
Търново и обратно на превозвача „Глобус ЕС” ООД от гр. Сливен. По този начин е 
прекъсната автобусната връзка между Елена и Сливен, което затруднява много жителите 
на общината, които имат имоти и близки в гр. Сливен.       

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 10.09.2013 г. от 16.30 часа 
предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и  
разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната транспортни 
схеми, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
линии и  разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната 
транспортни схеми: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 119 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и  
разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната 
транспортни схеми     
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.17, алинеи 1, 2, 3 и 5 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на 
Министерство на транспорта и съобщенията Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
І. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА СРОК ОТ 7 ГОДИНИ 
ПО УТВЪРДЕНИ ЛИНИИ И РАЗПИСАНИЯ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА  
КАКТО СЛЕДВА: 
        ОБОСОБЕНИ ЛИНИИ         

1. Линии от републиканската транспортна схема 
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            Елена- Сливен и обратно с периодичност петък и неделя. Начален час на тръгване 
от Елена 9,00 и съответно час на връщане 15,00 часа. 
        2.  ПАКЕТ № ІІІ   
         1. Междуселищни линии от областна транспортна схема 
             Елена- Велико Търново и обратно с начален час на тръгване от Елена 8,40 и 
съответно връщане в 15,00 часа. 
             Елена- Беброво- Дебели рът- Златарица и обратно с периодичност понеделник и 
петък. Начален час на тръгване от Елена: 
              - понеделник и петък- 6,00 и съответно връщане 9,00 часа; 
              - петък- 14,30 и съответно връщане 17,30 часа. 
        ІІ.ОПРЕДЕЛЯ СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И 
ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКТО СЛЕДВА:  
        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Иванов Димитров- зам. кмет на община Елена 
        ЧЛЕНОВЕ: 
         - Надя Колева Недялкова- юрисконсулт на община Елена 
         - Лазар Николов Костов- общински съветник  
         - Петко Николов Петков- мл. експерт ИДУ в общината 
         - представител на Обл. отдел „Контролна дейност-ДАИ” В. Търново 
         - представител на ТД на НАП В. Търново 
         - представител на РПУ Елена- сектор пътна полиция 
         - представител на браншова организация на автомобилния транспорт  
         РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
          - Димка Тодорова Петрова- директор на дирекция ОСД/за председател/ 
          - Силвия Йорданова Мирянова- старши експерт счетоводно обслужване /за член/ 
         ІІІ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.19 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА № 2 /15.03. 2002 г. НА МТС 
УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
КАНДИДАТИТЕ: 
          1. Място и регистрация 
          1.1. Седалище и данъчна регистрация в община Елена- 20 точки 
          1.2. Седалище и данъчна регистрация извън община Елена- 5 точки. 
          2. Екологичност на превозните средства  
          2.1. Оборудвани с екодвигатели- 10 точки 
          2.2. Оборудвани с катализатор или газова уредба- 5 точки 
          2.3. Останалите, които отговарят на екологичните норми- 2 точки  
         3.Възрастов състав на автобусите/ удостоверява се с оригиналното свидетелство 
за регистрация на МПС или нотариално заверено копие/ 
3.1. До 5 години- 20 точки 
3.2. От 5 до 10 години- 15 точки 
3.3. Над 10 години- 5 точки 

4. Оборудване на автобусите за превоз на трудно подвижни лица 
4.1. Оборудвани – 5 точки  
4.2. Необорудвани- 0 точки 
5. Собственост на автобусите, с които кандидатства превозвача 
5.1. Собствени или на финансов лизинг- 15 точки 
5.2. Наети по договор за наем над 3 години- 5 точки 
6. Досегашно участие в изпълнението на маршрутни разписания по договор с 

общината през последните 5 години 
6.1. Обслужвали разписания от общинска, областна и републиканска транспортни 

схеми без налагани санкции от община Елена- 30 точки 
6.2. Обслужвали разписания от общинска и/или областна транспортни схеми без 

налагани санкции от община Елена- 10 точки 
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6.3. Обслужвали разписания само от републиканска транспортна схема без санк- 
          ции от община Елена- 5 точки 
          6.4. Необслужвали или обслужвали със санкции от общината- 0 точки 
          7. Допълнителни услуги на пътниците- доказва се с декларация 
          7.1. Оборудвани с климатик/или хладилник, аудиовизуална техника и др.- 5 т. 
          7.2. Необорудвани- 0 точки 
          8. Предлагана цена на пътникокилометър с приложена калкулация за 
образуване на разценката 
          8.1. Най–ниска цена – 15 точки 
          8.2. Всяка следваща по-висока – с 2 точки по-малко. 
          9. Предлагани  социални облекчения  
          9.1. Предлагани две и повече социални облекчения – 15 точки 
          9.2. Предлагано едно социално облекчение- 10 точки 
          9.3. Непредлагащи социални облекчения- 5 точки  
 
          Оценките по точки 2, 3, 4 5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по 
формулата: 
 
    Т= ∑/X*K/ ,  където Т - общо точки за съответния показател 
 ∑ Х    Х - брой автобуси от съответната група 
К - оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус 
∑ Х = общ брой оценени автобуси 
 

          Класирането на офертите се извършва на база общ брой натрупани точки. На 
първо място се класира кандидата събрал най-голям брой точки.  
           
          ІV.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2/ 15.03. 2002 г. НА МТС 
ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 5.00 лв. /без ДДС/  ЗА 
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ. 

V. ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА СЕ ВЪЗЛАГА 
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА.  

   
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината 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 имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за 
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”. 

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 имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново 
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”. 

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 10.09.2013 г. от 16.30 часа 
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за 
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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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 на разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище 
с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”: 
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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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 ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 120 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 
план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за 
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване” 
 

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 № 081027 по КВС 

на землище с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско 
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм; 

1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за външно Ел захранване на имот № 081027 по КВС на землище с. 
Костел, 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 № 081027 по КВС на землище с. 
Костел, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

1.4. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за път. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново 
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” и Подробен 
устройствен план – парцеларни планове за трасета на елементите на техническата 
инфраструктура. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни 
планове 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 Антон 
Илиянов Димитров, гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 12, вх. „В”, 
ет. 3, ап. 9, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП парцеларни 
планове за трасета на техническата инфраструктура.  
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Залата напуска кмета на общината инж.Дилян Млъзев. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 
предложението за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. 
общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. Елена. 

Залата напуска общинският съветник Йордан Йорданов. 
В залата влизат общинските съветници Сашо Топалов и Симеон Кънчев. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. 
общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на 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 10.09.2013 г. от 16.30 часа 
предложението за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. 
общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. Елена, като 
го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 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 учредяване на възмездно право на пристрояване 
върху 15 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на 
гр. Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
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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” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 121 / 12.09.2013 г. 
 

Относно: Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. общинска 
земя, към сграда, построена в УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр.Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.55 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински 
съвет - Елена (приета с Решение № 104 от 27.11.2008 г. на Общински съвет – Елена), във 
връзка с чл. 182 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на пристрояване, върху 15 кв.м. 

общинска земя, към сграда, разположена в УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр. Елена, 
който УПИ е актуван с Акт за частна общинска собственост № 803/23.08.2013 г., вписан в 
служба по вписванията при РС гр. Елена  под № 7, том ХІІІ, рег. № 2998, от 26.08.2013 г., 
за срок от 5 (пет) години в полза на приемателя:  

- наследници на Христо Лазаров Илиев:  
- Велика Петкова Илиева с ЕГН 3209011415 с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Новачкини” № 7; 
- Петко Христов Лазаров с ЕГН 5911211624, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Робовска” № 68; 
-  наследници на Лазар Христов Лазаров – починал на 22.09.1998 г.: 
- Донка Иванова Лазарова с ЕГН 5707201418, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Робовска” № 29; 
- Иван Лазаров Христов с ЕГН 7812031421, с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Робовска” № 29; 
- Велизара Лазарова Венкова с ЕГН 8008041438 с постоянен адрес: гр. Елена, ул. 

„Робовска” № 21,  
в което да построи изцяло със собствени средства и за своя сметка НАВЕС – БАРБЕКЮ, 
разположен изцяло в УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр. Елена. 

2.Одобрява оценката за учредяване на възмездно право на пристрояване върху 
имота по т.1, изготвена от „Дупалов” ООД –град Велико Търново, с ЕИК 104603922, 
притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 
21.12.2010г. в размер на 120 /сто и двадесет/ лева без ДДС. 
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3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за Учредяване на 
възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. общинска земя, към сграда, построена в 
УПИ ХVІІ – 1098, кв. 54 по плана на гр. Елена. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

В залата влиза кмета на общината инж.Дилян Млъзев. 
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 мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на 
информационни и комуникационни технологии 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на 
информационни и комуникационни технологии, като уточни, че с оглед все по-
нарастващата потребност от предоставяне на актуална информация за гражданите, както и 
от вътрешна организация на информационните потоци в дейността на общинската 
администрация, счита за целесъобразно да бъде внедрена система за електронно 
управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, 
свързани с информационните и комуникационните технологии. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 
райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и 
комуникационни технологии, 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 подложи на 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за предоставяне на услуги, 
свързани с използването на информационни и комуникационни технологии: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 122/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за предоставяне на услуги, свързани с 
използването на информационни и комуникационни технологии 
 

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.17, ал.1, т.1 от същия, както и в съответствие с 
Приоритет 5 „Подобряване на институционалната среда”, Специфична цел 5.1 
„Повишаване ефективността в работата на местната власт”, Мярка 5.1.2 „По-добри 
публични услуги” от Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за 
развитие на община Елена, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 
„Комбинирана система за електронно управление на администрацията и 
подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и 
комуникационните технологии на територията на община Елена” по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.; 

2. Декларира, че всички дейности по проектното предложение отговарят на 
приоритетите, целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена; 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране. 

 
ПО ТРИНАСЕСЕТА 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 мярка 322 от Програмата за 
развитие на селските райони за частична реконструкция и модернизация на системата за 
улично осветление. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 322 от Програмата за 
развитие на селските райони за частична реконструкция и модернизация на системата за 
улично осветление, като уточни, че системата за улично осветление в община Елена е 
частично реконструирана и модернизирана през последните години. Все още обаче има, 
особено в по-малките населени места, осветителни тела, които са с голяма консумация на 
електроенергия и не отговарят на съвременните стандарти. Електрическите проводници, 
също са остарели и на места липсват. В тази връзка е целесъобразно община Елена да 
кандидатства с проектно предложение, обхващащо частична реконструкция и 
модернизация на системата за улично осветление. Има възможност в част от 
осветителните тела да бъдат монтирани камери за видеонаблюдение, което ще допринесе 
за по-добър контрол от органите на реда и повишаване сигурността на гражданите. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по мярка 322 от Програмата за развитие на селските 
райони за частична реконструкция и модернизация на системата за улично осветление, 
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 подложи на 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за частична реконструкция и 
модернизация на системата за улично осветление: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 123/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 322 от 
Програмата за развитие на селските райони за частична реконструкция и 
модернизация на системата за улично осветление 
 

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.17, ал.1, т.6 от същия, както и в съответствие с 
Приоритет 3 „Доизграждане и рехабилитация на техническа инфраструктура”, 
Специфична цел 3.2 „Подобряване облика на населените места”, Мярка 3.2.1 
Благоустрояване на населените места” от Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

„Реконструкция и модернизация на системата за улично осветление в община 
Елена – с.Константин, с.Майско, с.Беброво, с.Марян, с.Чакали, с.Костел, 
с.Палици, с.Каменари, с.Руховци, с.Илаков рът, с.Буйновци, с.Мийковци, 
с.Тодювци, с.Дрента, с.Яковци, с.Гърдевци, с.Средни колиби” по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г.; 

2. Декларира, че всички дейности по проектното предложение отговарят на 
приоритетите, целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена; 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране. 

 
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 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 
райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, като го подкрепят с 3 
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 10.09.2013 г. от 16.30 часа 
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 
от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища, като го подкрепят с 4 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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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 подложи на 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция и 
рехабилитация на общински пътища: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 124/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища 
 

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.17, ал.1, т.6 от същия, както и в съответствие с 
Приоритет 3 „Доизграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура”, 
Специфична цел 3.1 „Подобряване на достъпа до основни услуги за населението” Мярка 
3.1.1 „Рехабилитация на пътна и улична мрежа”, Дейност 3.1.1.1 „Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа” от Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план 
за развитие на община Елена, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в 
община Елена – път VTR3086 “Елена – Блъсковци – Дърлевци”, път VTR2076 
„Палици – Чакали”, път VTR3122 „Буйновци – Кожлювци”, път VTR3113 
„Мийковци – Игнатовци” по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г.; 

2. Декларира, че всички дейности по проектното предложение отговарят на 
приоритетите, целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена; 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране; 

4. При невъзможност да се осигури проектна готовност за някой от 
горецитираните участъци от общинската пътна мрежа, същият да бъде 
изключен от проектното предложение. 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за гласуване на представителя на община Елена при 
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов” АД – гр.Велико Търново на извънредно общо събрание. 

Залата напуска общинската съветничка Анастасия Тонева-Пеева. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
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Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 
въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 11.09.2013 г. от 16.00 часа предложението за гласуване на представителя на 
община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ 
„Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на извънредно общо събрание, като го 
подкрепят с 3 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветника: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Аз 
предлагам по всички точки да гласуваме „против”, защото това е вредно за община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветника: Предлагам да гласуваме всяка точка от проекта за 
дневен ред по отделно. Аз също, като Вас г-н Гуцов съм против всяка една промяна. Нека 
имаме ясно позиция. Защо да не подкрепим т.2 определяне мандат на новоизбрания Съвет 
на директорите и т.3 определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение проекта за решение да се  гласува точка по точка: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване: т.1. от проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на 
акционерите: по отношение на промяна в Съвета на директорите - „ПРОТИВ” 
предложената промяна в проекта за решение: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване: т.2. от проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на 
акционерите: по отношение на определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите 
(в случай, че по т.1 бъде прието положително решение): 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване: т.3. от проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на 
акционерите: по отношение на определяне възнаграждението на членовете на Съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението (в случай, че по т.1 бъде 
прието положително решение): 
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.  

След проведеното гласуването точка по точка Председателят на Общински съвет – 
Елена г-н Валентин Гуцов обяви следните промени в проекта за решение на 
предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико 
Търново на редовно годишно събрание: 

т.1 остава текста: 
1. по отношение на промяна в Съвета на директорите - „ПРОТИВ” предложената 

промяна в проекта за решение;  

т.2 придобива следната редакция: 
2. по отношение на определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите (в 

случай, че по т.1 бъде прието положително решение) – „ЗА“;  

т.3 придобива следната редакция: 
3. по отношение на определяне възнаграждението на членовете на Съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението (в случай, че по т.1 бъде 
прието положително решение) – „ЗА“.  
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на 
решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – 
гр.Велико Търново на извънредно общо събрание, с гласуваните промени: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 125/ 12.09.2013 г. 
 

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. 
Велико Търново на извънредно общо събрание 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и чл. 25 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: 
 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на Община 
Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, да 
гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 02.10.2013 г. по 
въпросите, включени в дневния ред, както следва:  

1. по отношение на промяна в Съвета на директорите - „ПРОТИВ” предложената промяна 
в проекта за решение;  

2. по отношение на определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите (в случай, 
че по т.1 бъде прието положително решение) – „ЗА“;  

3. по отношение на определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 
на които няма да бъде възложено управлението (в случай, че по т.1 бъде прието 
положително решение) – „ЗА“.  

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

Валентин Гуцов закри 10-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 


