ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 28 ноември 2013 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като
отсъства общинският съветник д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие
взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, г-н Христо Захариев – директор на дирекция
„ФПХД”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-жа Сийка Николова кметски наместник с.Марян, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н
Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник
с.Блъсковци, г-жа Стефка Христова – кметски наместник с.Гърдевци, г-н Стефан
Димитров – кметски наместник с.Яковци, Стефан Котуков – кметски наместник
с.Буйновци, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, г-жа Севгюл
Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци, г-н Иван Иванов – управител на „Елена
автотранспорт”.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Наредба за дейността на Домашен социален
патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Наредба за преместваемите обекти на
територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на
територията.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус
„Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена Автотранспорт” ЕООД –гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
частна общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване
дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена.
Вн.:Кмета на общината
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на Наредба за дейността на Домашен социален
патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Наредба за преместваемите обекти на
територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на
територията.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус
„Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена Автотранспорт” ЕООД –гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот
частна общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване
дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на
социални услуги в община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на
социални услуги в община Елена, като уточни, че предлага проекта за наредба, тъй като
предоставянето на социални услуги от Домашен социален патронаж не е уредено със
специални нормативни актове. Приемайки Наредбата ще бъде регламентиран реда,
условията и начина за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж в
община Елена, както и контрола относно неговото управление.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 27.11.2013 г. от 17.00 часа предложението за
приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на
социални услуги в община Елена, като предлага: В целия текст от Наредбата думата
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„молба” да се замени със „заявление”, както и да отпадне т.7 на чл.19 от същата, считайки
текста за много субективен и предпоставка за злоупотреби.
Коментиран бе въпроса относно издаването на документ - квитанция за
предоставянето на социални услуги, а не издаване фактура при финансовата отчетност.
Въпреки дискусията до конкретно предложение не се стигна. На заседанието на
Общинският съвет ще бъде проверено и ще се докладва нарушение ли е, че не се издават
фактури, а се ползват квитанции.
След проведените разисквания и постъпилите предложения за изменения, г-жа
Росинка Георгиева - председател на ПК”МСНУОР”, подложи на гласуване предложението
за приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на
социални услуги в община Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението и
направените изменения с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни
дейности” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 27.11.2013 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Наредба за
дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община
Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и
господа общински съветници. Искам да внеса яснота във връзка с дискусията от
вчерашното заседание на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред”, че при събирането на месечната такса се издава квитанция, а не
фактура. Съгласно чл.7, ал.7 от Закона за счетоводството: „При стопански операции,
отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по
реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал.1 е съответният платежен
документ за извършено плащане.”. В ал.1 е описано съдържанието на първичният
счетоводен документ. В чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е описано за кои
услуги Общините събират местни такси. В Наредбата за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в чл.5 е записано, че не са
задължени да издават фискални касови бележки държавата, държавните и местните органи
за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна
или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на
Закона за данък върху добавената стойност.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Колко е оборота на Социалния патронаж? Учудвам
се, че не е регистриран по ДДС. Да не преминават 50 хил.лв. оборот. С тази Наредба
регламентираме дейността на Домашен социален патронаж. Движението на парични
средства с квитанции за мен е малко несериозно. Желателно е финансовата дисциплина да
бъде регулирана и да не се създават предпоставки за злоупотреби, да не използвам потежки думи. За това вчера на заседанието на Постоянната комисия подложих на дискусия
темата за издаването на квитанции. Предлагам в чл.22, ал.4 от Наредбата думата
„квитанция” да се замени с „фактура”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. Аз няма да коментирам начина, по
който се извършва финансовата отчетност на ДСП. В годините те са си изградили порядък
и да говорим за злоупотреби е пресилено. Хубаво е, че се предлага Наредба, с която да се
регламентира реда, условията и начина за предоставяне на една социална услуга, която е
работила безпогрешно в годините. Тъй като ще приемаме нов нормативен документ правя
следното предложение: чл.10 от Наредбата да придобие следната редакция: „Общинският
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съвет избира управител на Домашен социален патронаж.”. Съществуващия чл.10 става
чл.11, а ал.1 на новия чл.11 придобива следната редакция: „Назначава след решение на
Общинският съвет по Кодекса на труда управител на Домашен социален патронаж и
определя с длъжностна характеристика неговите права и задължения;”. В следствие на
направеното допълнение да се измени съответно последващата номерация. Мотивите ми
да направя това предложение. Дейността, която извършва ДСП е комплекс от социални
услуги, популярни не само за общината, но и в цялата страна. ДСП има голям бюджет и
много абонати. Дейността предстои да се развива за напред и е редно Общинският съвет
да поеме отговорност, като орган на местното самоуправление. Отговорността да не бъде
носена еднолично от кмета на общината.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: След като предлагате Общинският съвет да
избира управител на ДСП по какъв начин ще стане това, какви ще бъдат критериите? След
провеждане на конкурс или избора ще бъде по политическа принадлежност?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Не ме чувате или не можете да ме разберете. Казах
избора на управител на ДСП да се извърши по ред определен с решение на Общинският
съвет, както се избират управителите на общинските дружества с решение на основание
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската
част от капитала на търговските дружества.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Позволявам си да не подкрепя предложението
внесено от г-н Топалов. ДСП е бюджетно звено в община Елена, второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити, осъществяващ предоставяне на социални услуги. Ако
тръгнем в тази посока за напред Общинският съвет да определя и другите управители ще
се стигне до слаба субординация на кмета. За пример мога да дам системата на
образование. Един орган назначава, друг съблюдава и извършва контрола – резултата е
слаба финансова дисциплина и занижен контрол. Има разлика между търговски дружества
и второстепенни разпоредители. По смисъла на Търговския закон Общинският съвет
изпълнява ролята на Общо събрание и избира управителите на търговските дружества. За
второстепенните разпоредители няма такъв норматив. Кмета се явява работодател.
Варианта, който предлага г-н Топалов според мен е неудачен.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Тези неща ги знаем. Това е Общински съвет Вие сте
кмет. Няма лошо Общинският съвет да определи лицето, с което Вие ще работите.
Приемаме нова Наредба и аз предлагам да я допълним. По този начин снижаваме
отговорността на кмета. Общински съвет и кмет са едно за община Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Подкрепям предложението на г-н Топалов.
Учудвам се, че не го приемате г-н Кмете. Общинският съвет приема бюджета на
общината. Няма по-добро от това предложението да се разгледа в Постоянните комисии да
влезе в заседание на Общинският съвет, да има яснота. Ще има различни позиции в
кадровата политика, но тава е нещо напълно нормално. Призовавам колегите да приемем
промяната. Считам, че ще бъде посрещнато добре от гражданското общество.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Съгласно Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет приема годишния бюджет на общината, но
оперативното изпълнение е вменено на кмета. Даване на повече самостоятелност може да
доведе до занижена финансова дисциплина. Според мен е излишно повече да спорим.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Снежана Капинчева – общински съветник: Колеги, аз подкрепям предложението на г-н
Топалов, по този начин ще има по-голяма прозрачност. Контрол ще се осъществява и той е
записан в текста на Наредбата. В срок До 31 март в Общинският съвет се внася отчет за
дейността на ДСП през предходната година. Търговския закон има отношение само по
отношение формата на трудовия договор. Няма нищо лошо Управителят на ДСП да бъде
избран с решение на Общинският съвет и назначен от кмета на общината.
Председателят на Общински съвет – Елена на основание чл.67, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация даде думата за процедура на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам да се прекратят дебатите и да се
премине към гласуване.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Валентин Гуцов – Председател на ОбС: Преди да преминем в процедура на гласуване
искам да кажа и аз нещо. Нека се замислим какъв контрол упражнява Общинският съвет
върху дейността на Общинските дружества. Управителите на Дружествата внасят Отчети
на тримесечие и годишни Отчети за дейността си. Кой от общинските съветници е поискал
да се запознае с тях? Кой ще поеме отговорността за избора на Управител? Какви ще са
критериите, по които ще се избере Управител? Усещам, че отговорността идва при мен. В
Наредбата е записано: Кмета на общината назначава управител на Домашен социален
патронаж след провеждане на конкурс.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.67,
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, подложи на гласуване
направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване постъпилото предложение: В целия текст от Наредбата думата „молба” да се
замени със „заявление”:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване постъпилото предложение: Да отпадне т.7 на чл.19, като зачете текста:”При
необходимост, социалният работник може да изисква представянето и на други документи
с цел уточняване социалния статус на кандидата за социални услуги”:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване постъпилото предложение: В чл.22, ал.4 с текст:”При събирането на месечната
такса се издава квитанция на ползвателя за услугата”: „Квитанция”, да се замени с
„фактура”:
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване постъпилото предложение чл.10 от Наредбата да придобие следната редакция:
„Общинският съвет избира управител на Домашен социален патронаж.”. Съществуващия
чл.10 да стане чл.11, а ал.1 на новия чл.11 да придобие следната редакция: „Назначава след
решение на Общинският съвет по Кодекса на труда управител на Домашен социален
патронаж и определя с длъжностна характеристика неговите права и задължения;”. В
следствие на направеното допълнение да се измени последващата номерация.:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Наредба за дейността на Домашен социален
патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 143 / 28.11.2013 г.
Относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по
предоставяне на социални услуги в община Елена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
Приема Наредба за дейността на Домашен
предоставяне на социални услуги в община Елена

социален

патронаж

по

Председателят на Общински съвет – Елена на основание чл.70, ал.2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация даде думата за обяснение на
отрицателен вот на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, искам да обясня, защо гласувах
„против”. Не съм удовлетворен от изказването на Председателя, но той не ни даде
възможност дори за реплика. След своето изказване обяви процедура за гласуване. Това е
нарушение на Правилника приет от Общинският съвет. Г-н Кмета говори за финансова
дисциплина, а когато предложих при събирането на месечната такса за ползване на
социална услуга да се издава фактура – официален финансов документ да е против. Ако по
такива и подобни предложения Общинският съвет продължи да гласува по този начин –
няма да вървим напред.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Елена.
Залата напускат Йордан Йорданов, Сашо Топалов и Симеон Кънчев.
В залата присъстват 13 общински съветника
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Елена, като уточни, че от 01.01.2014 година влиза в сила Закона за
публичните финанси, който урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата
на публичните финанси, в това число на общинските бюджети.
В залата влиза общинският съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 27.11.2013 г. от 17.00 часа предложението за
приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма
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 26.11.2013 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 144/ 28.11.2013 г.
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Отменя действащата НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО,
ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ПОЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИ
ДЪЛГ (приета с Решение № 49 от 25.06.2004 г. на Общински съвет – Елена, изменена
и допълнена с Решение №№ 11/17.02.2005 г., № 74/14.12.2005 г., № 37/11.05.2006 г., №
32/30.04.2010 г., № 49/23.06.2011 г. на Общински съвет – Елена).
2. Приема НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно
чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно
чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като уточни, че
Действащата Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена,
съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията е приета през
2010 година. Предлага нейната отмяна и приемането на нова Наредба, която кореспондира
с последните промени в Закона за устройство на територията и действащата структура на
общинската администрация в община Елена. В проекта за Наредба са определени типовете
и видове преместваеми обекти, редът за тяхното поставяне и премахване, правомощията и
задълженията на Общински съвет, кмета на общината и служителите от общинската
администрация по отношение на преместваемите обекти.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 27.11.2013 г. от 17.00 часа предложението за
приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно
чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като го подкрепят с 3
гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- няма
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.11.2013 г. от 16.30 часа
предложението за приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на
община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията,
като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на Наредба за преместваемите обекти на
територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на
територията:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 145/ 28.11.2013 г.
Относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община
Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Елена
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Р Е Ш И:
1. Отменя действащата НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.56, АЛ.1 И ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (приета с Решение № 78 от
23.09.2010 г. на Общински съвет – Елена)
2. Приема НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.56, АЛ.2 И ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
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
бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности, като уточни, че местните приходи са планирани на базата
на реална оценка и извършен анализ на събираемостта им през последните три години.
Няма сериозен ръст при местните приходи и не се очаква такъв. Прогнозата е реалистична.
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 26.11.2013 г. от 16.30 часа предложението за бюджетна
прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 16 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 бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
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“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 146/ 28.11.2013 г.
Относно: Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности
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.18 от Закона за общинските
бюджети и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, и §122 от Преходните и
заключителни разпоредби на същия, Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Приема „Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности”.
2. Приема „Прогноза за ангажименти за разходи и нови задължения за разходи за
2013 и 2014 г.”
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
учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на
„Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на
„Елена Автотранспорт” ЕООД –гр.Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.11.2013 г. от 16.00 часа предложението за учредяване
безвъзмездно право на ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена
Автотранспорт” ЕООД –гр.Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, г-н кмете, уважаеми
колеги. Всичкото хубаво, но искам да споделя моята позиция. Ние сме поставени пред
свършен факт. В Инвестиционната програма на община Елена за 2013 година бяха
заложени средства в размер на 66 хил.лв. за закупуване на автобуси за общинското
дружество „Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена. Презумпцията при залагането на
капиталови разходи е да се закупуват нови неща. В края на годината, по предложение на
Управителя на Дружеството е закупен автобус. За мен има нещо смущаващо. Това не е
правилна инвестиционна политика на общината. При заложени 66 хил.лв. в
Инвестиционната програма бе редно да се помисли за сключване на лизингов договор или
участие в обществена поръчка, да се закупят два нови автомобила. По рано трябваше да
обсъждаме, защото аз не съм сигурен до колко Управителят на Дружеството разбира от
автобуси. 52 хил.лв. остават за догодина. Тази практика не трябва да продължава.
Общината трябва да купува нови автобуси. Нелепо решение в края на годината да
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купуваме нещо, само и само да изпълним заложеното в Инвестиционната програма. Нека
купим два 15 местни автобуса, които да служат на дружеството, за да го съхраним. Аз
няма да гласувам за това предложение. Предлагам Общината да предостави микробуса на
кметство с.Константин за превоз на ученици от Коздере – Глоговец - Константин.
Позволявам си да говоря така защото разбирам от това – може да звучи нескромно.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Предлагам да дадем думата на Управителят на
„Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена, да изкаже своята позиция.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Иван Иванов – Управител на „Елена Автотранспорт”: Нов 20 местен микробус марка
„Фолксваген” е на цена около 100 хил.лв. Замислете се може ли Общината да плаща
месечна лизингова вноска в размер на 1000 лв. В района е налице Демографски срив.
Обслужваме линии, които са почти празни – Елена-Ср.колиби, Елена-Мийковци. Линията
Елена-Майско обслужваме 5 пъти дневно. Частично остава празна, затова след анализ на
потребностите на дружеството, предложих да закупим малък пътнически микробус 11+1
места, с малък разход на гориво, който да обслужва такива линии. Микробусът, който
предложих да се закупи е произведен 2005 година, но отговаря на необходимата
категоризация за извършване на пътнически превози, разполага с две звезди.
Техническото състояние на автомобила е много добро – проверен е в централата на
„Пежо”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Не става въпрос да се караме, а да търсим найпрактични решения. Купихме „Пежо Боксер” – нов автомобил, който ще се ползва поне 15
години. Трябва да има далновидност в нашите решения, да гледаме 10-15 години напред.
Демографската ситуация е влошена не само в района, но и в цялата страна.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: По отношение изпълнението на Инвестиционната
програма в края на годината. Нямам нищо против заложените 66 хил.лв. да останат
преходен остатък за следващата година. Управителят на дружеството внесе мотивирано
предложение за закупуването на употребяван пътнически микробус, с което според него
ще се подобри финансовото състояние на Дружеството. Сметнах за рационално да уважа
молбата му. С останалата сума в размер на 52 хил.лв., която ще остане преходен остатък за
следващата година и с финансова помощ от Общината дано успеем догодина да закупим
нови автомобили. Аз ще обърна нещата от друг ъгъл г-н Топалов. В предходните години
колко от обектите на „Елена автотранспорт” бяха продадени и колко автомобила бяха
закупени с получените средства? За закупения микробус „Пежо Боксер”, който цитирахте
са похарчени допълнително между 8 -10 хил.лв., за да отговаря на изискванията за превоз
на деца.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване постъпилото предложение проекта за решение да добие следната редакция: „1.
Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на пътнически микробус
„ПЕЖО БОКСЕР 2.8 Д”, ДК№ ВТ 3520 ВТ, номер на шаси VF3ZCPMMC17458837, в
полза на кметство с.Константин за общински нужди; 2. Възлага на кмета на община Елена
да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, в изпълнение на т.1
от настоящото решение.”:
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на
автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена Автотранспорт” ЕООД –гр.Елена
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 147/ 28.11.2013 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8
Д” в полза на „Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на пътнически
микробус „ПЕЖО БОКСЕР 2.8 Д”, ДК№ ВТ 3520 ВТ, номер на шаси
VF3ZCPMMC17458837, в полза на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със
седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Трети март” № 9, с ЕИК 814189444;
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване с „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, в
изпълнение на т.1 от настоящото решение.
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
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост
за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по
труда” – Велико Търново, филиал Елена.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост
за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по
труда” – Велико Търново, филиал Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 26.11.2013 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне за
безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост за нуждите на
Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико
Търново, филиал Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.37
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.23, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-н Лазар Костов да не
участва в гласуването. На основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация подложи на поименно гласуване предложението за предоставяне
за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост за нуждите на
Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико
Търново, филиал Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
Не участва в гласуването
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 148/ 28.11.2013 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна
общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване
дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Елена
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор с АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – ГР.
СОФИЯ, за безвъзмездно управление за срок от пет години на част от недвижим
имот - частна общинска собственост по АОС № 166 / 02.04.1998 г., вписан в службата
по вписванията при РС – гр.Елена под № 108 на 24.06.2005 г., находящ се на ул.
”Иларион Макариополски” № 32, в гр.Елена, УПИ ІІІ, кв.32 по плана на града и
представляващ административна сграда при граници на церия имот: от двете страни
улица, хотел и река, а именно: пет стаи от втори етаж на сградата с обща площ 90
(деветдесет) кв.м. с предназначение за административни нужди на „Бюро по труда” В. Търново, филиал – Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т.1 като включи в него
условия за заплащане от страна на ползвателите на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на
договора от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията да
бъдат ползвани за нуждите на администрацията или други звена на бюджетна
издръжка.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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