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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 1  
 

Днес 24 октомври 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 13 общински съветника от общо 17, 
като отсъстваха общинските съветници: г-жа Росинка Георгиева, д-р Стела Горбанова-
Василева, г-жа Снежана Капинчева 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-жа Елка Николова – директор на дирекция „БФМП”, арх.Красимир 
Попов – главен архитект на общината, г-жа Сийка Николова - кметски наместник с.Марян, 
г-н Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт”, д-р Йорданка Садинова - 
управител на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ Елена“ ЕООД. 

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 13 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 извършване на вътрешни компенсирани промени между 
обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 
година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 
26.06.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 
15.04.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 
15.04.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 
03.10.2012 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 
23.12.2010 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена 

автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху 
недвижим имот, собственост на дружеството. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено 
жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за трудово 

възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет. 

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

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

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно промяна статута на имот, публична общинска 

собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 
„Съзнание-2012” с.Яковци. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
13. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружение 

„Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство”. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището 
на гр.Елена, собственост на община Елена. 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище 
с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно 
жилищно застрояване”. 

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

Подробен устройствен план – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 
234009 по КВС на землище с. Беброво. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.17 
в проект за дневен ред да се добави предложението за промяна на решение                  
№ 119/12.09.2013 година на Общински съвет –Елена. 

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

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване, като т.17 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна на 
решение № 119/12.09.2013 година на Общински съвет –Елена: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 13,  “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 извършване на вътрешни компенсирани промени между 
обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 
година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 
26.06.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 
15.04.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 
15.04.2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 
03.10.2012 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
 

6. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 
23.12.2010 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена 
автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху 
недвижим имот, собственост на дружеството. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и 

начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 г. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено 
жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за трудово 

възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет. 

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

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

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
12. Предложение относно промяна статута на имот, публична общинска 

собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 
„Съзнание-2012” с.Яковци. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
13. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружение 

„Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство”. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището 
на гр.Елена, собственост на община Елена. 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище 
с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно 
жилищно застрояване”. 

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

Подробен устройствен план – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 
234009 по КВС на землище с. Беброво. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
17. Предложение относно промяна на решение №119/12.09.2013 година на 

Общински съвет –Елена. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

 
 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната 
програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната 
програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година, като уточни, че в 
Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена са предвидени за 
изпълнение обекти - Ремонт път VTR 3086 „Елена - Блъсковци” - 120 000 лв. и Ремонт път 
VTR 3113  „Мийковци - Игнатовци” - 60 000 лв. Община Елена кандидатства пред 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за финансиране на проектно 
предложение за „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа 
в община Елена - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - 
Чакали“, път VTR3113 „Мийковци - Игнатовци“. Извършването на строителни работи на 
двата обекта, включени в Инвестиционната програма за 2013 г. ще доведе до промяна на 
тяхното състояние, отразено в проектите, с които се кандидатства и съответно до 
проблеми при изпълнението на евентуално сключените договори за финансиране. За това 
се предлага средствата в размер на 180 000 лв. от двата обекта да бъдат преразпределени 
на други обекти - пътища от общинската пътна мрежа. От средствата за изграждане и 
основен ремонт на общински пътища е предвиден обект за проектиране Ремонт мост 
Блъсковци, който е включен в предложението за финансиране също по ПРСР 2007-2013 г. 
Средствата в размер на 2 000 лв. следва да бъдат преразпределени на други два обекта за 
проектиране: Ремонт мост Майтанеци - от 2 000 лв. да станат 3 000 лв. и Ремонт водосток 
Костел - Зеленик - също от 2 000 лв. - 3 000 лв. За актуализация на техническите проекти и 
извършване на геодезично заснемане за изграждането на 9 бр. детски площадки - 8 бр. в 
гр. Елена и 1 бр. в с. Беброво са необходими средства в размер на 10 000 лв. Предлага се да 
отпадне предвидения за проектиране обект „Водоснабдяване група „Драганосковци - 
Шейтани“ от водоснабдителна система „Йовковци“ на стойност 6 000 лв., като средствата 
се пренасочат към проектиране за обект „Проект за вътрешна водопроводна мрежа с. 
Палици”, който да стане с нова обща стойност 12 000 лв. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за извършване на 
вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за 
капиталови разходи на община Елена за 2013 година, 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 22.10.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по 
Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година, като 
го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги, нормално е в края на годината да 
се извършват вътрешни компенсирани промени по Инвестиционната програма за 
капиталови разходи на общината. Това е практика. Ще гласувам „за”. Има много интриги 
във внесеното предложение. Ремонт на пътя Елена-Багалевци-Тодювци, нека се заложат 
повече средства и се продължи ремонта след разклона за Драганосковци. Заложен е нов 
обект ремонт на пътя за Горни Танчевци с годишна задача 40 хил.лв. С тези средства ще се 
извърши ремонт на 1000 м. Чудесно, но догодина ще се продължи ли? Надребнихме 
обектите. От четири – два да се направят, но лобитата са надделели доста сериозно. Днес е 
24 ноември – средата на месец ноември по прогноза го дават снеговалеж. Всичко заложено 
в колоната - ще успеем ли да изпълним? Това не е критика. Кратко е времето за усвояване 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.10.2013 г. 
 

 6

на средствата до края на годината. По отношение реализацията на проекта, както ние си го 
знаем за детските площадки – тук има основание за критични бележки. Забавихме се 
много. От 2010 година, за две години какво направихме, трябваше да бъдем по-активни. 
Нека не прехвърляме топката. Парите са приведени за реализацията на проекта. Не зная 
каква е готовността на техническите проекти, но спечелени пари и да не можем да ги 
реализираме – да не стане така да ги загубим. Относно обект „Водоснабдяване група 
„Драганосковци – Шейтани” – отказваме се за тази година, но не и за 2014 г. Ще 
настоявам догодина в проектобюджета на общината да бъдат заложени средства за 
проектиране на обекта. По отношение на таблицата – нещата са рутинни, приемам ги. 
Разликите в обектите + и – е коректно. Ще гласувам „за” направеното предложение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 
господа общински съветници. За общинската пътна мрежа: предложили сме повечко 
обекти, но сме включили само един нов обект. Има последователност в действията ни. 
Миналата година започнахме ремонта на пътя за Козя река и пътя „Беброво – Попска”. 
Тази година продължаваме и включваме ремонт на пътя „Беброво - Черни дял”. По 
отношение на времето – синоптичната прогноза е за хубаво време до края на месеца. 
Обществените поръчки дават основание за обжалване. Това е много болна тема не само за 
нашата община. За детските площадки – да поясня. Активността е на лице. Процедурата се 
бави по вина на един от участниците, който излезе с жалба относно качеството на 
техническите проекти. Необходимо е да се извърши актуализация на техническите 
проекти и геодезично заснемане. Имаме готовност за сключване на договор за авторски 
права. Преминали сме през една верига от пречки, като се надявам средата на ноември 
процедурата да стартира. „Водоснабдяване група „Драганосковци – Шейтани”- 
изключително скъп проект. За момента не се коментира изпълнението на този проект. 
Бихме могли да вървим в посока проектиране. 

Други изказвания 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 извършване на вътрешни компенсирани промени 
между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 
2013 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 126 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по 
Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема извършването на вътрешни компенсирани промени между обектите 

по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г., 
както следва: 

Обекти било става 
разлика 
(+) / (-) 

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални 
активи 711 536 711 343 (-) 193

Функция 03: Образование 20 000 19 807 (-) 193

Обекти 20 000 19 807 (-) 193

1 Преградна врата НУ "Ил. Макариополски"  гр. Елена 2 000 1 997 (-) 3

2 Ремонт покрив ОДК гр. Елена    3 000 2 997 (-) 3

3 Подмяна дограма (12 бр. прозорци) ОУ с.Майско   4 000 3 943 (-) 57

4 
Подмяна дограма (прозорци) спално помещение ЦДГ с. 
Константин 2500 2473 (-) 27

5 Ремонт сачак и водоотвеждаща система ЦДГ с. Беброво 1500 1398 (-) 102

6 Ремонт кухненски блок ЦДГ с. Палици, филиал с. Каменари 1500 1499 (-) 1

Функция 08: Икономически дейности и услуги 663 000 663 000 0

Обекти 643 110 643 110 0

1 
Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": участък 
след 0+800 120 000 160 000 (+) 40 000

2 Рехабилитация път VTR 1074  участък "Чакали - Костел" 120 000 160 000 (+) 40 000

3 Ремонт път VTR 3086 "Елена-Блъсковци" 120 000 0 (-) 120 000

4 Ремонт път VTR 3113  "Мийковци - Игнатовци" 60 000 0 (-) 60 000

5 
Ремонт път /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Горни 
Танчевци 0 40 000 (+) 40 000

6 Ремонт общински път  VTR 3106  "ІІ-53 - Козя река" 20 000 35 000 (+) 15 000

7 Ремонт общински път VTR 3094 "Беброво - Попска" 20 000 35 000 (+) 15 000

8 Ремонт общински път VTR 3095 "Беброво - Черни дял" 20 000 35 000 (+) 15 000

9 Ремонт път "Илаков рът - Угорялковци" 20 000 35 000 (+) 15 000

ППР 19 890 19 890 0

1 Ремонт мост Блъсковци 2 000 0 (-) 2 000

2 Ремонт мост Майтанеци 2 000 3 000 (+) 1 000

3 Ремонт водосток Костел-Зеленик 2 000 3 000 (+) 1 000
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Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални 
активи 176 816 177 557 (+) 741

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи 5 500 5 486 (-) 14

5205 придобиване на стопански инвентар 5 500 5 486 (-) 14

1 Печка за ДСП гр. Елена 5 500 5 486 (-) 14

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда 116 016 116 771 (+) 755

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 113 500 114 255 (+) 755

Обекти 97 500 88 255 (-) 9 245

1 Канализационен колектор и ПСОВ - гр.Елена 25 000 15 755 (-) 9 245

ППР 16 000 26 000 (+) 10 000

1 
Водоснабдяване група "Драганосковци - Шейтани" от 
водоснабдителна система "Йовковци" 6 000 0 (-) 6 000

2 Проект за вътрешна водопроводна мрежа с. Палици 6 000 12 000 (+) 6 000

3 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в УПИ І „За парк” в кв. 51 „А” по плана на 
гр. Елена 0 1 120 (+) 1 120

4 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра, разположена върху площ от 1 492 кв. м. в 
УПИ ХVІІ „За озеленяване” в кв. 62 по плана на гр. Елена 0 1 110 (+) 1 110

5 
Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в терен „площад” по плана на с. Беброво 0 1 110 (+) 1 110

6 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” 
в кв. 86 „А” по плана на гр. Елена 0 1 110 (+) 1 110

7 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в УПИ І „За комплексно жилищно 
строителство” в кв. 109 по плана на гр. Елена 0 1 110 (+) 1 110

8 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в УПИ ІІІ „За озеленяване и детска 
площадка” в кв. 85 по плана на гр. Елена 0 1 110 (+) 1 110

9 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в УПИ І „За озеленяване” в кв. 55 по плана 
на гр. Елена 0 1 110 (+) 1 110

10 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в терен „За озеленяване” в кв. 23 по плана 
на гр. Елена и в улична регулация 0 1 110 (+) 1 110

11 

Актуализация на технически проект за изграждане на Детска 
площадка за игра в терен за озеленяване по плана на гр. 
Елена, ул. „Иван Момчилов” 0 1 110 (+) 1 110

Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни 
активи 36 448 35 900 (-) 548

Функция 01: Общи държавни служби 33 948 33 400 (-) 548

5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи 23 948 23 400 (-) 548

1 Задание и ОУП 23 948 23 400 (-) 548
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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 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 година. 

Залата напускат общинските съветници Йордан Йорданов, Сашо Топалов и Симеон 
Кънчев. 

В залата присъстват 10 общински съветника.  
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 година, като 
уточни, че става въпрос за реализация на проект „Подобряване на възможностите за спорт, 
отдих и дейности в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни 
съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в 
гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за издаване на 
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 
26.06.2013 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 127/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност 
след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект № 
04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейности в свободното 
време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин 
и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, сключен между Община 
Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор на Фонда,, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава  кмета  на  община   да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   -   
Разплащателна  агенция  в  размер  на 6578,00 лв. (шест хиляди петстотин седемдесет 
и осем лв.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01380 от 
26.06.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и 
дейности в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни 
съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен 
център” в гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 
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 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 година, като 
уточни, че е необходимо да се извърши обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за Проект № 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.10.2013 г. 
 

 11

04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община 
Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за издаване на 
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 
15.04.2013 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 128/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност 
след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 
223 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за Проект 04/223/00267 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Елена и ДФ 
„Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.10.2013 г. 
 

 12

„Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС 
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор на Фонда, Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава  кмета  на  община   да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна  агенция  в  размер  на 2 145,00 лв. (две хиляди сто четиридесет и пет 
лв.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/223/00267 от 
15.04.2013 г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за 
Проект № 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен 
между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 
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 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 година, като  
уточни, че е необходимо да се извърши обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ за Проект 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности  за 
намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, 
стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична 
система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” 
Разплащателна агенция. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за издаване на 
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 
15.04.2013 година: 
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1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 129/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност 
след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. по мярка 
226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 
ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни 
дейности  за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, 
стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична 
система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” 
- Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 
№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор на Фонда,, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава  кмета  на  община   да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна  агенция  в  размер  на 2 145,00 лв. (две хиляди сто четиридесет и пет 
лв.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/226/00318 от 
15.04.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 „Въвеждане и 
подобряване на превантивни дейности  за намаляване на опасността от горски 
пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община 
Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно 
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пожаронаблюдение”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 година, като 
уточни, че е необходимо да се извърши обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за 
Проект № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез 
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен 
между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за издаване на 
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 
03.10.2012 година. 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
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14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 130/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност 
след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект 
04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез 
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен 
между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния 
директор на Фонда,, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава  кмета  на  община   да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна  агенция  в  размер  на 27 403,50 лв. (двадесет и седем хиляди 
четиристотин и три лв. и 50 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за Проект № 04/321/01126 
„Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на 
Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен между 
Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 
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 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 година. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за издаване на 
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 
23.12.2010 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 131/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност 
след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. по мярка 
322 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за Проект № 04/322/00461 
“Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, сключен между Община 
Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
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номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор на Фонда,, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава  кмета  на  община   да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна  агенция  в  размер  на 1 815,00 лв. (хиляда осемстотин и петнадесет 
лв.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/322/00461 от 
23.12.2010 г. по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
за Проект № 04/322/00461 “Обновяване и развитие на населените места в община 
Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 
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 
даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена автотранспорт” ЕООД към ТД 
на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на 
дружеството. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена автотранспорт” ЕООД към ТД 
на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на 
дружеството, като уточни, че с Решение № 114 / 12.09.2013 г. на Общински съвет - Елена 
дава възможност „Елена Автотранспорт“ ЕООД да промени счетоводната си политика и 
да извърши преоценка на балансовата стойност на активите си в частта им „сгради“. На 
заседанието на Общинският съвет, не е прието предложението за обезпечаване на 
задължението на общинското дружество към ТД на НАП Велико Търново чрез възбрана 
на недвижим имот „Автогара“. Поради това и към момента процедурата по подновяване 
на лиценза за транспортна дейност на „Елена Автотранспорт“ е възпрепятствана. В тази 
връзка се предлага задължението да бъде обезпечено чрез вписване на възбрана върху 
обособен имот – котелно помещение. Възбраната е обезпечителна мярка, която се налага с 
цел длъжникът да бъде лишен от възможността да се разпорежда с недвижимия имот, т.е. 
да не може да прехвърля правото си на собственост на трето лице. При възбраната, 
собствеността върху имота не се променя, т.е. длъжникът остава титуляр на собствеността, 
но не може да се разпорежда с него. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 
гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 23.10.2013 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие за 
обезпечаване на задължение на „Елена автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико 
Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството, 
като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 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 съгласие за обезпечаване на задължение на 
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„Елена автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана 
върху недвижим имот, собственост на дружеството: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 132/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена Автотранспорт“ 
ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим 
имот, собственост на дружеството 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.147, ал.ал.1 и 2, чл.137, ал.1, т.7 от Търговския 
закон, и чл.15, ал.1, т.6 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 
община Елена върху общинската част от капитала в търговски дружества, Общински 
съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена Автотранспорт“ 
ЕООД към ТД на НАП Велико Търново в размер на 36 359.19 лв. чрез вписване на 
възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ 
обособен самостоятелен обект – котелно със застроена площ 206.38 (двеста и шест 
цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., РЗП 251.76 (двеста петдесет и едно цяло и 
седемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в сутерена на кота „- 2.50” и „- 5.00” и 
самостоятелен вход със северно изложение към котелно със ЗП 7.03 (седем цяло и 
нула три стотни) кв.м., находящ се на кота „0.00“, както и 13,577% (тринадесет цяло 
и петстотин седемдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на 
триетажна сграда - автогара с административен адрес гр. Елена, ул. „Стоян 
Михайловски“ № 36  и правото на строеж в УПИ I „За автогара“, кв.76 по плана на 
гр. Елена. 
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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 
утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 
дървесина от общинските горски територии през 2014 г. 

В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов. 
Залата напуска общинския съветник Милко Моллов. 
В залата присъстват 10 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 
дървесина от общинските горски територии през 2014 г., като уточни, че община Елена 
ежегодно реализира ползване на дървесина от горските територии общинска собственост в 
съответствие с изготвените горскостопански планове. Годишното ползване от общински 
гори през 2014 година е в очакван размер на  6 883 пл.куб.м., съгласно приложен Годишен 
план за ползване на дървесина от ОГТ през 2014 г.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.00 часа предложението за утвърждаване добив 
на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските 
горски територии през 2014 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 
„въздържали се”- 1. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 10 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 утвърждаване добив на дървесина, начин на 
ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 
2014 г.: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “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  № 133/ 24.10.2013 г. 
 

Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 
продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.чл.111 до 115 от Закона за горите и съгласно 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски 

територии съгласно горскостопанските планове и годишен план за ползване на 
дървесина през 2014 г. за следните подотдели по землища -  2 „а”, 4 „р”, 9 „п”, 38 „а” 
в землището на с. Дрента; 49 „у”, 50 „щ”, 54 „б”,  54 „г”, 57 „м”, 58 „л”, 61 „е”, 208 „д” 
в землището на с. Тодювци;  187 „з” в землището на с. Буйновци; 101 „е” в 
землището на с. Мийковци; 125 „а” в землището на с. Илаков рът; 215 „н”, 240 „п”, 
243 „м”, 244 „р”, 244 „ш” в землището на с. Каменари; 245 „ч” в землището на с. 
Костел; 208 „щ1”, 208 „з2” в землището на с. Майско; 368 „а”, 368 „п” в землището на 
с. Шилковци.  

2. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии 
през 2014 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата за 
продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти. 

3. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както 
следва: 
№ 
по 
ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 
лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  
дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 

 Б) среден: куб.м.  

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 

2. Широколистен объл  
 дървен материал: 

 Бук, дъб, габър и 
други твърди 
широколистни 
видове 

Трепетлика, липа, 
бреза и други 
меки широко-
листни видове 
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 А). Едра строителна куб.м.   

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 

 Б) среден: куб.м.   

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 

3.  Дърва за горене и вършина:   

 А) дърва от иглолистни дървесни 
видове 

пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки 
дървесни видове 

пр.куб.м. 12.00 

 В) дърва от широколистни 
твърди дървесни видове 

пр.куб.м. 14.00 

 
4. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище 

и адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена, 
по реда на чл. 115 от Закона за горите, в размер на 2 065 плътни кубични метра. 

5. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 
постоянен или настоящ адрес в община Елена, могат да закупят по реда на чл. 111, 
ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени кубични метра. 

6. Определя преференциални крайни цени за закупуване на дърва за огрев от 
физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в 
списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва: 

 6.1. От временен горски склад   - 33.00 лв. 
 6.2. Доставени на адрес по местоживеене - 45.00 лв. 
7. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на 

ветерани, участвали във Втората световна война, военноинвалиди и 
военнопострадали в размер на 6 пространствени кубични метра, доставени до 
местоживеенето на съответните лица на територията на община Елена. Разходите по 
тази точка са за сметка на общинския бюджет. 

8. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани 
с изпълнението на настоящето решение. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствено 
изоставане – с.Илаков рът”. 

В залата влизат общинските съветници Сашо Топалов, Симеон Кънчев и Милко 
Моллов. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствено 
изоставане – с.Илаков рът”, като уточни, че Защитено жилище за лица с умствено 
изоставане – с. Илаков рът е социална услуга в общността – държавна делегирана дейност 
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от 2009 г., с капацитет 8 места. С настоящото предложение се цели макар и минимално 
увеличение на средствата за издръжка на потребителите. Увеличеният капацитет ще 
означава и възможност за увеличаване щата на социалното заведение с една бройка, като 
по този начин ще се осъществи по-добро обгрижване на настанените лица, както и 
възможност за по-добро обезпечаване на дежурствата по време на ползване на отпуск от 
персонала. Помещенията на жилището са достатъчно големи и позволяват капацитетът да 
се увеличи от 8 на 10. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Кисьов – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
22.10.2013 г. от 16.00 часа предложението за увеличаване капацитета на социална услуга 
„Защитено жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”, 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 увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено 
жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 134 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с 
умствено изоставане - с. Илаков рът” 

 
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.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга „Защитено 

жилище за лица с умствено изоставане - с. Илаков рът“ с две места, считано от 
01.01.2014 г. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане да увеличи капацитета на „Защитено жилище за лица с умствено 
изоставане - с. Илаков рът“ от 8 на 10 места, като делегирана държавна дейност, 
считано от 01.01.2014 г. 

3. Възлага на кмета на Община Елена да изпрати решението на Общински 
съвет Елена, заедно с мотивите към него, до Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до изпълнителния 
директор на Агенцията по социално подпомагане за увеличаване капацитета на 
услугата. 
 
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 съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение 
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на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
даване съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на управителя и 
гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД 
от общинския бюджет, като уточни, че Великотърновския окръжен съд е открил 
производство по несъстоятелност на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. 
Елена с начална дата на неплатежоспособност 31.05.2010 г. Назначеният от съда временен 
синдик се е обърнал към община Елена с молба да бъде продължено изплащането на 
месечното възнаграждение на управителя на дружеството, д-р Йорданка Садинова, 
определено с Решение № 130 / 16.08.2012 г. на Общински съвет Елена, както и да бъде 
осигурено необходимото твърдо гориво за отоплителния сезон 2013-2014 г., с оглед да не 
се допусне замръзване и похабяване на отоплителната и водогрейна инсталации на 
сградата. В бюджета на община Елена за 2013 г. са заложени средства, както за месечно 
възнаграждение на управителя на дружеството, така и за осигуряване на гориво за 
отоплителния сезон. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 23.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за даване съгласие 
за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на управителя и гориво за 
отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от 
общинския бюджет, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 
няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Имам такъв въпрос – това е полагащата се част от 
разпределението на помещенията на Община Елена? Другите ще поемат ли така 
добросъвестно изпълнението на своя дял? По принцип такъв риск съществува.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Това е една практика и през миналата година 
процедирахме по този начин. Единствената разликата, е че дружеството сега е обявено в 
несъстоятелност. Направени са разчети, подписан е споразумителен протокол. Община 
Елена осигурява дърва за огрев в размер на 230 куб.м, „Хоспис-Елена”ООД-гр.Елена 
осигурява 45 куб.м дърва за огрев и назначава 1 параджия, ЦСМП осигурява 30 куб.м 
дърва за огрев, „Медицински център І-Елена” ЕООД-гр.Елена назначава 1 параджия и 
заплаща ел.енергията за помпата на парната инсталация. Коректно работим с останалите 
ползватели на сградата.  

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

гласуване предложението за даване съгласие за осигуряване на средства за трудово 
възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 135 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на 
управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов“ - Елена“ ЕООД от общинския бюджет 
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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.147, ал.ал. 1 и 2, чл.137, ал.1, т.5, чл.722, ал.1, т.3 
от Търговския закон, и чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване 
правата на община Елена върху общинската част от капитала в търговски дружества, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена, определено с Решение № 130 / 
16.08.2012 г. на Общински съвет Елена, да бъде изплащано от бюджета на община 
Елена до обявяването на търговското дружество в несъстоятелност. 

2. Дава съгласие необходимото гориво (дърва за огрев) за сградата на „МБАЛ 
„Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена за отоплителен сезон 2013-2014 г. 
в размер до 230 куб.м. да бъде осигурено за сметка на бюджета на община Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на т.2 от настоящото 
решение да подпише споразумителен протокол с останалите ползватели в сградата 
на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена. 

4. Възлага на кмета на община Елена да предяви пред съда по 
несъстоятелността направените разноски по т.т. 1 и 2 от настоящото решение за 
периода от откриването на производството по несъстоятелност до обявяване 
несъстоятелността на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по 
образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с 
по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и 
даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 
единните разходни стандарти.   

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 слети паралелки с 
по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и 
даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 
единните разходни стандарти, като уточни, че е постъпило предложение от директорката 
на ОУ „Христо Ботев” с.Беброво, с което иска да бъде разрешено формирането на две 
слети паралелки с по-малко от 10 ученици. Допълнителните средства за обезпечаване на 
учебния процес в ОУ„ Христо Ботев” - с. Беброво за двете слети паралелки, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, следва да бъдат 
осигурени от бюджета на общината. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Кисьов – член на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
22.10.2013 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 слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 
година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво 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. 
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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 внасяне на искане от кмета на общината до 
началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване 
формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 
година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни 
средства, извън определените по единните разходни стандарти: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”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  № 136 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален 
инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две 
слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013 / 2014 година в ОУ 
„Христо Ботев” с.Беброво 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 чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т. 3 от същия, както и 
с чл.11а, ал.ал.1 – 3, и чл.11, ал.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 слети паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ 
„Христо Ботев” с. Беброво  за учебната 2013/2014 година, както следва: 
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 една слята паралелка V и VІІІ  клас от 9 ученици; 
 една слята паралелка VІ и VІІ  клас от 8 ученици. 
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ„ Христо 

Ботев” - с. Беброво за двете слети паралелки, извън определените по единните 
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.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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание-2012” с.Яковци. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание-2012” с.Яковци. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 
земеделие и гори” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 22.10.2013 г. от 16.00 часа предложението за промяна статута на 
имот, публична общинска собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на 
ползване на Народно читалище „Съзнание-2012” с.Яковци, като го подкрепят с 5 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 промяна статута на имот, публична общинска 
собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 
„Съзнание-2012” с.Яковци: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 137 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и 
учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище 
„Съзнание-2012” с. Яковци 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Елена и чл. 10, ал. 5 от Закона за народните читалища, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява за ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ имот, представляващ: 
застроен поземлен имот с идентификатор 87326.353.71 с площ от 312 кв. м. заедно със 
СГРАДА с идентификатор 87326.353.71.1 със ЗП площ от 106 кв. м., бр. етажи – един, 
предназначение сграда- „за обществени нужди”, конструкция - паянтова и СГРАДА с 
идентификатор 87326.353.71.2 със ЗП 51 кв.м., бр. етажи един, предназначение: 
„селскостопанска сграда”, актуван с АОС № 780/25.04.2013 г. – публична общинска 
собственост, вписан в Служба по вписванията при РС - Елена под № 128, т.ІІІ, рег. № 
650 на 26.04.2013г. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприемe необходимите действия за 
отписване на имота от актовите книги за публична общинска собственост и състави 
Акт за частна общинска собственост. 

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за 
реализиране на целите и дейностите, предвидени в чл.3 от Закона за народните 
читалища, при спазване на регламентираните ограничения, за срок от 5 (пет) години 
на Народно читалище „Съзнание - 2012” с. Яковци застроен поземлен имот с 
идентификатор 87326.353.71 с площ от 312 кв. м. заедно със сграда с идентификатор 
87326.353.71.1 със ЗП площ от 106 кв. м., бр. етажи – един, предназначение сграда „За 
обществени нужди”, конструкция - паянтова и СГРАДА с идентификатор 
87326.353.71.2 със ЗП 51 кв.м., бр. етажи един, предназначение: „селскостопанска 
сграда”. 

4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване 
безвъзмездно право на ползване на имота, описан в т.1 с Народно читалище 
„Съзнание – 2012”, с. Яковци. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със 
седалища и територии на културно-историческо наследство”. 

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

определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със 
седалища и територии на културно-историческо наследство”, като уточни, че със свое 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.10.2013 г. 
 

 28

Решение № 27 от 14.04.2010 г. Общински съвет – Елена дава своето съгласие  община 
Елена да участва в учредяването на „Асоциация на общини със селища и територии на 
защитено културно-историческо наследство”. На 8 октомври 2013 г. във Велико Търново е 
проведено учредително събрание за създаване в България на „Асоциация на селища и 
територии на културното и историческо наследство”. На събранието са приети Устав и 
Правилник за осъществяване на дейността на сдружението. Съгласно Устава, 
представители на общините-членове са кмета на съответната община, както и второ лице - 
заместник-делегат, които се определят с решение на Общинския съвет. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 22.10.2013 г. от 16.30 часа предложението за определяне 
представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със седалища и 
територии на културно-историческо наследство”, 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 определяне представители на община Елена в 
сдружение „Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо 
наследство”: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 138 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на 
общини със селища и територии на културно-историческо наследство” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.чл.59 - 61 от същия, Общински съвет – Елена 
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Р Е Ш И: 
 

Определя представители на община Елена в сдружение „Асоциация на селища 
и територии на културното и историческо наследство”, както следва: 

 За делегат – кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев; 
 За заместник-делегат – председателя на Общински съвет Елена, 

Валентин Владимиров Гуцов. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – 
водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището на гр.Елена, собственост на 
община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – 
водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището на гр.Елена, собственост на 
община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Пенка Цочева – председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.10.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на 
линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището на гр.Елена, 
собственост на община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 
„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 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 одобряване на подробен устройствен план – 
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV 
в землището на гр.Елена, собственост на община Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 139 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 
линейни  обекти - водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр. 
Елена, собственост на община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на 

линейни обект в имоти № 001077 (общински път) и № 101036 (полски път) по КВС на 
землище гр. Елена за захранване с ток и вода на имот № 101035 (с ново конкретно 
предназначение „За ниско свободно жилищно застрояване”, съгласно ПУП - ПЗ, 
одобрен със Заповед № РД.02.05-377 / 25.06.2013 година на Кмета на община Елена), 
имот № 101031 (с НТП „Жилищна територия”) и имот № 101132 (с НТП „Друг вид 
терен със селищен характер”): 

 1.1 Трасе на линеен обект - водопровод с обща дължина 327 лин. м. и площ на 
сервитута 981 кв. м.  

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV с дължина 36 лин. м. 
и площ на сервитута 108 кв. м.  

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 
ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 
1.2. след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

 
На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд гр. В. 
Търново. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво 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 № 036064 по КВС на землище с. Беброво 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 22.10.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво 
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за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно 
застрояване”, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата влиза общинския съветник Йордан Йорданов. 
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 № 036064 по КВС на землище 
с. Беброво 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 отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 140 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 
план - План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за 
определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 
застрояване” 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от 
Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за 

застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново 
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” с показатели 
на устройствена зона Жм. 
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2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 
застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново 
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. 
Беброво. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. 
Беброво. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Пенка Цочева – председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.10.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по 
КВС на землище с. Беброво, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 
се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 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 – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 
234009 по КВС на землище с. Беброво: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 141 / 24.10.2013 г. 
 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на 
землище с. Беброво 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за 
устройство на територията, и чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, 
Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на 
водопровод през имот № 001012 (полски път) за захранване на имоти № № 234007 и 
234009 по КВС на землище с. Беброво. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - 
парцеларен план за водоснабдяване на имоти с № № 234007 и 234009 по КВС на 
землище с. Беброво. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 
парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 
от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за 
земеделските земи. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 
ЕТ „Екоземеделие - Мария Стоянова” със седалище и адрес на управление с. 
Първомайци, община Г. Оряховица, ул. „Цар Иван Шишман” № 17, ЕИК 202635000, 
представлявано от Мария Маринова Стоянова, върху имот № 001012 (полски път) по 
КВС на землище с. Беброво, собственост на община Елена, след влизане в сила на 
ПУП - ПП. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна на решение №119/12.09.2013 година на Общински съвет –Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
промяна на решение №119/12.09.2013 година на Общински съвет –Елена, като уточни, че 
със Заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
линия от републиканската транспортна схема Елена - Сливен и обратно с периодичност 
петък и неделя, с начален час на тръгване от Елена 9:00 ч. и съответно час на връщане от 
Сливен 15:00 ч. е закрита. Това налага промяна в обхвата на процедурата 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, която трябва да се открие според взетото 
от Общински съвет - Елена Решение № 119 / 12.09.2013 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Пенка Цочева – председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.10.2013 г. от 17.00 часа 
предложението за промяна на решение № 119/12.09.2013 година на Общински съвет –
Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за промяна на решение № 119/12.09.2013 година на Общински 
съвет –Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 142 / 24.10.2013 г. 
 
Относно: Промяна на Решение № 119/12.09. 2013 год. на Общински съвет - Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка със Заповед № РД-08-509 /12.09.2013 г. на Министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Променя Решение № 119/12.09. 2013 година на Общински съвет Елена, като 

заличава в него частта „ОБОСОБЕНИ ЛИНИИ“, при което т.I добива следната 
редакция: 

I. 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: 

ПАКЕТ № ІІІ 

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема: 

Елена - В. 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 в 9,00 часа; 
- петък- 14,30 и съответно връщане  в 17,30 часа. 

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

Валентин Гуцов закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

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


