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ПРОТОКОЛ
№15
Днес 20 декември 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 14 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев и г-жа
Анастасия Тонева–Пеева. 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, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция
„УТОС”, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП”, г-н Христо Захариев –
директор на дирекция „ФПХД”, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината,
г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт, г-н Румен Георгиев– гл.инспектор „МП”,
г-жа Красимира Димитрова – гл.инспектор ”РРР”, г-н Калоян Златев – ст.експерт „ОСГТ”,
г-жа Цветана Гайдарова – ст.експерт „Образование, култура и вероизповедания”,
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-н Стефан Димитров – кметски наместник
с.Яковци, Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, г-жа Севгюл Ниезиева –
кметски наместник с.Бойковци, г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с.Мийковци.
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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между
обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно промяна предназначение на имоти с начин на трайно
ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и с.Чакали.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище
с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно
застрояване”.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна
награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и
проза”.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.8 в
проекта за дневен ред да се добави предложението за промени в Решение
№ 137/26.10.2012 г. и Решение № 133/24.10.2013 г. 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 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т.8 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промени в
Решение № 137/26.10.2012 г. и Решение № 133/24.10.2013 г. на Общински съвет –Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “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 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно промяна предназначение на имоти с начин на трайно
ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и с.Чакали.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище
с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно
застрояване”.
Вн.:Кмета на общината

2

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 20.12.2013 г.
7. Предложение относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна
награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и
проза”.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно промени в Решение № 137/26.10.2012 г. и Решение №
133/24.10.2013 г. 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 г.
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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 г., като уточни, че в хода на
нейното изпълнение са се наложили някои промени, изразяващи се в отпадане на някои
обекти, включване на други неотложни такива и изменения в планираните стойности.
Предложена е уточнената Инвестиционна програма на община Елена за 2013 г., заедно с
кратко резюме на настъпилите по-съществени изменения.
В залата влиза общинската съветничка г-жа Анастасия Тонева-Пеева.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 19.12.2013 г. от 16.00 часа предложението за извършване на
вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за
капиталови разходи на община Елена за 2013 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. Заседанията на Общинският съвет
ще минават много сухо, ако някой не взема думата. Ние сме общински съветници и всеки
има позиция, която може да изказва. Това е едно стандартно предложение за извършване
на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за
капиталови разходи на община Елена, което аз ще подкрепя. Ако се върнем в годините
назад – така бе тогава така е и сега, нормално предложение, което аз подкрепям.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени
между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за
2013 г.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
3
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 151 / 20.12.2013 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.
съгласно Приложение № 1 и както следва:
Било
Октомври 2013 г.

Става
Декември 2013 г.

Увеличение (+)
Намаление (-)

Целева субсидия от
Републиканския бюджет

924 800

924 800

0

Извънбюджетни сметки и
фондове

80 780

16 530

- 64 250

Собствени бюджетни средства

76 984

60 791

- 16 193

269 060

720 548

451 488

1 351 624

1 722 669

371 045

Други
ОБЩО:

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
изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
4
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община Елена, като уточни че предложените изменения в Наредбата са във връзка с
настъпилите законодателни промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за
туризма и с оглед прецизиране на някои текстове.
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 19.12.2013 г. от 16.30 часа предложението за
изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена, като предлагат: В §5. В чл.20 се правят следните изменения: Създава се
нова ал.2 със следния текст: „Служителят на общинска администрация проверява
подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да
сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз
основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на
имота от технически органи”, да отпадне текста: ”да иска допълнителни данни за
облагаемия имот”. Мотивът е, че текста позволява субективизъм.
Подкрепили направеното изменение с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Правя конкретно предложение: В § 10. В чл.54,
текста на новосъздадената ал.7 да придобие следната редакция: „Справката-декларация се
попълва по утвърден образец”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Като вносител искам да взема отношение по
направените предложения за изменения в Наредбата. Внесеното предложение от г-н
Топалов звучи резонно. Текста, който сме предложили е взаимстван от настъпилите
промени в Закона. Нямам нищо против в ал.7 да запишем, че справката-декларация се
попълва по утвърден образец. Относно предложението, което внася ПК по ”Местно
самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” имам някои резерви. До някъде съм
съгласен с мотивът на ПК, че текста записан по този начин е предпоставка за
субективизъм, но според мен е по-добре текста да остане, защото недобросъвестни
граждани може да подадат декларации с некоректно съдържание. Предлагам Ви
съдържанието на алинея 2 да се запази, като след текста, който Вие предлагате да отпадне
”да иска допълнителни данни за облагаемия имот” да допълним: „с цел коректно
отразяване на декларираните обстоятелства”. По този начин да конкретизираме, защо
служителят може да иска допълнителни данни.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Г-н кмете, съгласен съм с Вас, но дадете ли право на
държавен или общински чиновник без да го ограничавате – бедна Ви е фантазията какво
може да изиска той.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Обсъжданото предложение внесено от ПК „Местно
самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” е мое. Г-н Кмете, уверен съм, че в
нашата администрация няма такива общински служители, но по принцип г-н Милко
Моллов е прав. Ако гражданин е подал декларация с некоректно съдържание, за това си
деяние той носи отговорност. Нека разпишем точно и ясно какво може да изиска
служителят. В една Наредба не трябва да се създават условия за неясни неща.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в чл.20 се правят следните изменения: Създава се
нова ал.2 със следния текст: „Служителят на общинска администрация проверява
5
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подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да
сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз
основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на
имота от технически органи” - да отпадне текста: ”да иска допълнителни данни за
облагаемия имот”:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение В чл.54, текста на новосъздадената ал.7 да придобие
следната редакция: „Справката-декларация се попълва по утвърден образец”:
“ЗА” – 17, “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 изменение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 152 / 20.12.2013 г.
Относно: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Елена:
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Елена, както следва:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
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1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от
ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в Община Елена – на
териториален директор на Националната агенция по приходите.
2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 10 000
лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от
датата на издаване на разрешението, е кметът на Община Елена, а в останалите
случаи е Общински съвет – Елена.
§ 2. В чл.7 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 3 със следния текст:
За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно
носителят на ограничено вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок
Община Елена, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху
недвижимите имоти.
2. Създава се нова алинея 4 със следния текст:
Когато собственикът, съответно носителят на ограничено вещно право, е
предприятие, в декларацията по ал. 3 се посочва и отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 2 със следния текст:
Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация в
двуседмичен срок от подаване на искане по образец.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 2 със следния текст:
Служителят на общинска администрация проверява подадените декларации. Той
може да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и
документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и
чрез измерване на имота от технически органи.
§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 2 със следния текст:
Освобождават се от данък върху превозните средства електрическите автомобили.
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Алинея 1 придобива следната редакция:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от Закона за
местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление от 40
на сто.
2. Създава се нова алинея 2:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с
50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто
намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси,
данък.
3. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция:
За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“
– с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за местните
данъци и такси, данък.
Досегашната алинея 3 става алинея 4.
5. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.
§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения:
Алинея 3 придобива следната редакция:
Лицата по ал. 2
внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма
§ 9. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
Размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване се определя
както следва:
2. Алинея 4 и ал.5 се отменят.
§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Създават се нови алинеи 6, 7 и 8 със следното съдържание:
(6) Лицата по чл. 54, ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават информация в Община
Елена за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.
(7) Справката-декларация се попълва по утвърден образец.
8

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 20.12.2013 г.
(8) Справките-декларации по ал. 7 се подават в съответната община по електронен
път.
§ 11. Параграф 7 от ПЗР на Наредбата се отменя.
§ 12. Измененията в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2014г.
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
изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена, като уточни, че вследствие на настъпили промени
в законодателната уредба на Република България, се налага промяна в подзаконовата
нормативна уредба на общините. С ДВ бр. 101 от 2013 год. е изменен Закона за местните
данъци и такси в частта, касаеща освобождаване от такса за битови отпадъци на
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в страната. С приемането на настоящата
редакция, Наредбата ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния
акт – Закона за местните данъци и такси. Не се очаква това да повлияе съществено върху
постъпленията от такса „Битови отпадъци“, в общинския бюджет.
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 19.12.2013 г. от 16.30 часа предложението за
изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам единодушно да подкрепим
предложението, тъй като произтича от настъпили законодателни промени.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за изменение в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 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”
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13
14
15
16
17

ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 153 / 20.12.2013 г.
Относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 71а от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет - Елена:
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена, както следва:
§ 1. В чл.18 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
„Освобождават се от такса за битови отпадъци като собственици и ползватели,
молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение –
собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната, както и на
поземлените имоти, върху които са построени.“
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2014 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2014 година, като уточни, че съгласно Закона за местните
данъци и такси Общинският съвет определя местните такси, в това число и таксата за
битови отпадъци. Чл.66, ал.1 регламентира, че таксата се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка
за всяка дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително
разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
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отпадъците, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. За реализиране на
планираните дейности и разходи през 2014 г., са необходими средства в размер на 476 775
лв., или увеличение спрямо 2013 г. с 51 128 лв. Увеличението се дължи основно на ръста
на отчисленията по чл.64 от ЗУО, които нарастват на 44 лв./тон. Справедливо е тежестта
на това увеличение да бъде частично поета от населението и предприятията, които
заплащат такса за битови отпадъци, по-конкретно чрез увеличение на компонент „за
депо“, от 1.0 на 1.5 промила.
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 19.12.2013 г. от 16.00 часа предложението за одобряване
план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране,
сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови
отпадъци за 2014 година, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. Тази точка е много чувствителна,
най-вече за хората – касае размера на такса смет за 2014 година. Аз не си спомням от 1999
година да се е увеличавал размера на такса битови отпадъци. Събиране на битови
отпадъци, транспортирането им до депа; проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на депата за битови отпадъци и
обезвреждането им. Да говорим просто и хората да разберат. Ако тази година съм платил
50 лв. такса смет, догодина колко ще платя? Нека сме близки до хората. В план-сметката
заложените средства за миене на улици през 2014 година са намалени на 5 хил.лв.
Предлагам да ги завишим на 10 хил.лв., за да се мият не само улиците в гр.Елена, а и по
селата – ще се мие с.Марян, защото е на главен път, както и останалите населени места на
територията на община Елена. Колко беше размера на преходния остатък за 2011 година –
струва ми се, че много намаля – къде се потопи? Да Ви кажа ли? Имате специалисти нека
Ви помогнат. Много ангажименти поемаме. Видно от План - сметката - поддръжка на депо
за ТБО, мониторинг на депо за ТБО – плащаме за нещо което не ползваме. Против
внесеното предложение съм.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Йордан Димитров – зам.кмет на общината: Г-н Топалов Вие споменахте, че преходния
остатък се е стопил в периода от 2011 година. От там сме покривали необходимите
разходи, за да не увеличаваме размера на такса битови отпадъци за населението. Да се
срамуваме от това, че сме облагали с най-нисък облог гражданите за такса смет?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Без да се заяждам, г-н Топалов, казвате, че хората
не разбират. Мисля, че подценявате еленчани – знаят много повече дори и от нас.
Материалите бяха качени на интернет страницата на общината. Коментари и предложения
не бяха направени. Предлагате да завишим двойно сумата за миене на улици, но не чух от
къде да дойдат тези средства. Ако има пари и два пъти в месеца да мием улиците. Да,
приходния остатък намаля основно през 2012 година. От 18 хил.лв. отчисленията на тон за
депониране на отпадъци стана 30 хил.лв., а догодина ще скочат на 44 хил.лв. Затова
предлагаме минимално увеличение на промила. Собственик на къща с данъчна оценка - 14
хил.лв. с увеличения промил от 0,5 % ще заплати със 7 лв. повече за цялата година. През
2014 година общинската администрация ще продължи с необходимите действия за
събиране на просрочените вземания, като същевременно се отнасяме с разбиране към
гражданите в затруднено положение и допускаме разсрочване на задълженията в разумен
срок. Защо да не се гордеем, че сме събрали недоборите, нещо което не е правено в
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годините. И в заключение ще споделя, че община Елена приключва 2013 година без
просрочени неразплатени разходи.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Аз предлагам размера на средствата за миене
на улици през 2014 година да бъде в размер на 8 хил.лв.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Определянето на размера на такса битови отпадъци е
чувствителна тема за хората. Аз не Ви критикувам. Благодаря на г-н Йорданов, че ме
подкрепя. Съгласен съм с неговото предложение размера на средствата за миене на улици
през 2014 година да бъде 8 хил.лв. Приоритет на община Елена е развитието на туризъм,
нека я направим привлекателна. Предлагам разликата да бъде покрита от реализирания
преходен остатък. Става въпрос за разпределение на пари, не от къде ще дойдат. Предстои
правене на бюджет – това са стари бюджетни хватки.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение: В Приложение № 1, План-сметка за приходи и
необходимите средства за поддържане чистотата в гр.Елена и населените места, в раздел ІІ
Разходи, в т.2.3 За миене през 2014 година – стойността от 5 хил.лв. да стане 8 хил.лв. за
сметка на преходния остатък:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “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 одобряване план–сметка за приходите и разходите
за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година:
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 154 / 20.12.2013 г.
Относно: Одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани
с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне
размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.66, ал.1, чл.67, ал.ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Общински такси", раздел първи „Такса за битови
отпадъци" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), Общински съвет - Елена:
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.15, ал.2 от НОАМТЦУ за
необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране
на битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване през
2014 г. съгласно Приложение № 1 към настоящето решение;
2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2014 г.,
включващи разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране на
битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци и обезвреждането им, включително отчисленията по чл.60 и
чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с чл.67, ал.1 от
ЗМДТ и чл.16, ал.ал. 1 и 2 от НОАМТЦУ съгласно Приложение № 4 към
настоящето решение.

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2014 г. в промил поотделно за
всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.
16, ал.1, т.2; ал.4 и ал.5 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 2 към настоящето
решение.
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
промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие
за ученици” в с.Дрента и с.Чакали.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие
за ученици” в с.Дрента и с.Чакали, като уточни, че училищата не са действащи. Закрити са
със заповеди на Министерството на образованието и науката. Сградите са в лошо
функционално състояние, с пропаднали покриви и опасни за населението. Община Елена
не разполага с необходимите средства за тяхното поддържане. Общежитието в с. Дрента е
включено в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Елена през 2013 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
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заседание проведено на 19.12.2013 г. от 17.15 часа предложението за промяна
предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие за
ученици” в с.Дрента и с.Чакали, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Аз виждам кметския наместник на с.Тодювци, а на
с.Дрента го няма. Г-н Председател нека да се явяват на заседанията на Общинският съвет
кметовете на кметства и кметските наместници. Исках да чуя мнението по внесеното
предложение на кметския наместник на с.Дрента, но го няма.
Валентин Гуцов –председател на ОбС-Елена: Всички кметове и кметски наместници са
уведомени за днешното заседание. Една част от тях са в отпуск.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Внесете предложение за промяна в Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, като задължите кметовете на кметства
и кметските наместници да присъстват на заседанията на Общинският съвет.
Други изказвания не постъпиха.
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 промяна предназначение на имоти с начин на
трайно ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и с.Чакали:
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
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155 / 20.12.2013 г.
Относно: Промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище”
и „общежитие за ученици” в с. Дрента и с. Чакали
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.39, ал.3 и ал.4 от Закона за устройство на територията,
съгласно писмо с вх. № РД.02.03-329/23.09.2010 г. на Министъра на образованието,
младежта и науката, Общински съвет - Елена:
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде променено предназначението на следните училищни сгради
и урегулирани поземлени имоти, в които са построени:
- училище с. Дрента – представляващо двуетажна масивна сграда, построена за
училище през 1938 година, състоящо се от 10 стаи и два коридора, с дворно място от 9
450 кв.м., съставляващо парцел ІХ в кв. 8 по плана на с. Дрента. Актувано е с АОС
148/18.11.1997 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията
при РС – Елена на 18.07.2005 г. под № 10 , том VІ.
- училищна сграда, построена в парцел VІІ, кв. 10 по плана на с. Чакали през 1904 г.
Актувана с АОС № 271/13.12.2000 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба
по вписванията при РС – Елена на 17.02.2005 г., под № 62, том ІІ;
2. Дава съгласие да бъде променено предназначението на следните ученически
общежития и поземлените имоти, в които са построени, като следва:
- общежитие за ученици в с. Дрента, представляващо двуетажна масивна сграда със
застроена площ от 150 кв.м., построена извън регулацията на с. Дрента. Актувано е с
АОС 152/19.11.1997 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по
вписванията при РС – Елена на 24.07.2005 г. под № 103, том V;
- ученическо общежитие в с. Чакали, представляващо масивна постройка на два
етажа, построена през 1962 г. Актувано с АОС 155/19.11.1997 г. – частна общинска
собственост, вписан в Служба по вписванията при РС – Елена на 19.11.1997 г.
3. При промяната на предназначението на училищни имоти и сгради новото
предназначение да бъде съобразено с изискванията на чл. 45, ал. 2 от Закона за
народната просвета.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.
Залата напускат общинските съветници г-ца Магдалена Борисова и г-н Йордан
Йорданов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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 № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.
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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 19.12.2013 г. от 17.30 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно
застрояване”, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище
с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно
застрояване”:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 156 / 20.12.2013 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за
определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване”
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет - Елена:
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Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028004 по КВС на
землище с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм;
1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на
землище с. Дрента, заедно с план схемата за електрификация.
1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 028004 по КВС на землище
с. Дрента, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” и Подробен
устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските
земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Румен
Колев Желев, гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 5, вх. „А”, ет. 2, ап.
21, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни
планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. Румен Колев Желев, гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 5, вх.
„А”, ет. 2, ап. 21, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на
трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на
правата по т. 4 от настоящето решение.
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
удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян
Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза”.
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян
Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза”.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 19.12.2013 г. от 17.00 часа предложението за удостояване на
Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за
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философско-морализаторска поезия и проза”, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепям внесеното предложение. Когато става
въпрос за номинации, мисля, че няма какво да коментираме, защото всеки е заслужил по
някакъв начин признанието. Само искам да споделя, че някои неща в предложението са
неприемливи. Поднесено по този начин: „В годините лауреати на наградата са:
За 2001 г. – проф. д-р Иван Славов, за 2002 г. – редакцията на в. „Стършел”, за 2003 г. –
писателят Георги Данаилов. През следващите години литературната награда не е
присъждана.”. Тъжно звучи, че през тези 10 години никой не се е сетил да направи
предложение. По тази причина през годините няма удостоен с Почетния знак „Стоян
Михайловски”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна
награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и
проза”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 157 / 20.12.2013 г.
Относно: Удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен
знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза”
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Правила за удостояване с
литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”, приети с Решение 174 от
29.12.2000 г. от Общински съвет – Елена и по повод предстоящото честване на 157
години от рождението на Стоян Михайловски, Общински съвет - Елена:
Р Е Ш И:
Удостоява с литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за
философско - морализаторска и религиозна поезия и проза” за 2014 година
СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ ЦАНЕВ.
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
промени в Решение № 137/26.10.2012 г. и Решение № 133/24.10.2013 г. на Общински съвет
Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промени в Решение № 137/26.10.2012 г. и Решение № 133/24.10.2013 г. на Общински съвет
Елена, като уточни, че Общински съвет - Елена е взел решение за утвърждаване добив на
дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските
горски територии през 2014 година., но при изготвянето на Горскостопански план за
горските територии, собственост на община Елена в района на дейност на ТП ДГС Елена е
извършена промяна на част от подотделите. Провеждането на санитарни сечи, налага
промяна в приетия Годишен план за ползване на дървесина през 2014 г.
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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 19.12.2013 г. от 17.15 часа предложението за промени в Решение
№ 137/26.10.2012 г. и Решение № 133/24.10.2013 г. на Общински съвет –Елена, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
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.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за промени в Решение № 137/26.10.2012 г. и Решение
№ 133/24.10.2013 г. на Общински съвет –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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 158 / 20.12.2013 г.
Относно: Промени в Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение № 133 / 24.10.2013 год.
на Общински съвет 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.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. Променя т.1 от Решение № 133 / 24.10.2013 г. както следва:
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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” - землище с.
Дрента, 49 „у”, 50 „щ”, 54 „б”, 54 „г”, 57 „м”, 58 „л”, 61 „е”, 208 „д” – землище с.
Тодювци, 187 „з” - землище с. Буйновци, 101 „е” - землище с. Мийковци, 125 „а” землище с. Илаков рът, 215 „е1”, 240 „о”, 243 „с”, 244 „р”, 244 „ц” – землище с.
Каменари, 245 „в1” – землище с. Костел, 208 „в” – землище с. Майско, 368 „а”, 368
„п”, 369 „м”, 369 „ж”, 366 „ц” – землище с. Шилковци, 148 „г2” – землище с. Марян“
съгласно Приложение № 2 към настоящото решение

2. Променя раздел 3 от таблицата по т.3 от Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение №
133 / 24.10.2013 г., както следва:
3.

Дърва за горене и вършина
А) дърва от иглолистни дървесни видове
с диаметър над 10 см.
Б) дърва от широколистни меки
дървесни видове с диаметър над 10 см.
В) дърва от широколистни твърди
дървесни видове с диаметър над 10 см.
Г) Дърва от иглолистни, широколистни
меки и широколистни твърди
растителни видове с диаметър до 10 см.

пр. куб. м.

12.00 лв.

пр. куб. м.

12.00 лв.

пр. куб. м.

14.00 лв.

пр. куб. м.

10.00 лв.

4. Променя в т.4 от Решение № 133 / 24.10.2013 г. количеството, 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 3127 плътни кубични метра;
5. Възлага на Кмета на Община Елена да извърши необходимите действия по
сключване на допълнителни споразумения с изпълнителите по действащите
договори за продажба на стояща дървесина на корен.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 15-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
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