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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 3  
 

Днес 10 декември 2013 г. от 16:30 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници д-р Стела Горбанова-Василева и Снежана Капинчева. 
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров и секретаря на общината г-жа Ивона 
Кънчева-Савова.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

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

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

1. Предложение относно допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински 
съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към 
финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 
“ ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински 
съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към 
финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново”. 

                                                                                                             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 
допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с 
осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.12.2013 г. 
 

 2

5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”. 

В залата влиза общинската съветничка д-р Стела Горбанова-Василева. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с 
осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-
5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”, като уточни, че Сдружение „За чисти селища“ на общините Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица кандидатства за 
финансиране по Оперативна програма „Околна среда“, с предложение за „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“. 
Управляващият орган, изисква да се удостовери, че кандидатът разполага с финансови 
ресурси за покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението 
на проектното предложение. Това налага Общински съвет - Елена да допълни вече взетото 
Решение № 154 / 15.11.2012 г. инж.Млъзев сподели, че не е убеден, че трябва да се взема 
такова решение и то да звучи по този начин, но това е изискването на управляващия орган. 
Останалите общини също са взели такова решение. Смекчил е проекта за решение. 
Решенията на останалите общини са по-драстични. Ако днес не се вземе решение се 
изпуска срока по процедурата и община Елена ще продължи да плаща растежа на 
отчисленията за управление на отпадъците. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще подкрепя внесеното предложение, като 
гласувам „за”. Нека има яснота, защото вземаме сериозно решение, касаещо бъдещи 
финансови проекти на общината. Този проект за „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново“ е от 15 години. В Габрово, в 
Свищов, изградиха регионални депа, а нашите шест общини не можем да стартираме 
процедурата. Много решения сме вземали във времето. Безпокойството ми сега, е че 
разходите ще бъдат осигурени от приходи от такса „битови отпадъци”. Не зная как ще 
реагират на това други органи. Одобрено е финансирането на проекта. Държавата ни 
изнудва. Поредна измислена схема - мостово финансиране. Получаваме европейско 
финансиране, а какво се получава, започваме да кредитираме европейското финансиране. 
Конструктивно работихме до сега, така сме работили и в предходните мандати. Ще 
споделя, че когато става дума за увеличаване на промила за такса „битови отпадъци” 
гражданите реагират остро. Правя конкретно предложение за допълнение на проекта за 
решение: Да се добави нова т.4 със следния текст: ”Възлага на кмета на общината да 
предостави информация за изпълнение на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”. Това ще бъде 
подкрепа, както към кмета на общината, така и към Общинският съвет – органи на 
местното самоуправление. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Магдалена Борисова – зам.председател ОбС: Въпросът ми е тези недопустими разходи – 
какъв размер ще са? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Недопустимите разходи ще са около 46 хил.лв., 
които съответстват на процентното разпределение между общините, а именно за община 
Елена 5.90%, който ще се разходват за допроектиране, допълнителни експертизи. 
Благодаря за предложението на г-н Топалов аз го приемам. Само моля, ако определяте 
срок да бъде по-обозрим, например до края на м.януари следващата година. Както каза и г-
н Топалов това е много тежък проект. Ако имахме одобрен проект нямаше да се налага да 
плащаме отчисления в размер на 44 лв. на тон за депониране на отпадъци. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Държавата обремени общините да правят разходи на 
тон за депониране на отпадъци. Хубаво е информация за изпълнение на проекта да бъде 
готова преди приемането на бюджета на общината, защото в план сметката на общината за 
такса „Битови отпадъци” ще бъдат отразени цифрите. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Като цифри ще ги има в предложението, което 
подготвяме за приемане на план-сметката на общината за такса „битови отпадъци”. 
Информация за изразходваните средства за проектиране, обжалване и други ще можем да 
подготвим най-рано през месец януари следващата година. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение: В проекта за решение да се добави нова т.4 със 
следния текст: ”Възлага на кмета на общината да предостави информация за изпълнение 
на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново”: 
“ ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на 
Общински съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена 
към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново”. 
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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ” ЗА”  
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ” ЗА”  
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ” ЗА”  
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ” ЗА”  
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ” ЗА” 

 
“ ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 149 / 10.12.2013 г. 
 

Относно: Допълване на Решение № 154 /15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във 
връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на 
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проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.21, ал.2, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Допълва свое Решение № 154 /15.11.2012 г. по Протокол № 12 / 15.11.2012 г. с текста: 
 
3. Дава съгласие за осигуряване на мостово финансиране и недопустими разходи, 
присъщи и необходими за изпълнението на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в 
размер на процентното разпределение между общините, а именно за община Елена – 
5.90%, да бъдат осигурени от общинския бюджет чрез приходи от такса „Битови 
отпадъци” за времето на изпълнение на проекта. 
4. Възлага на кмета на общината да предостави информация за изпълнението на 
проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново”. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 
Валентин Гуцов закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.  
 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        
Общински съвет ЕЛЕНА  
 
 
Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова  
 Гл.специалист ОбС 


