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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1  

 
Днес 23 януари 2014 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. 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”, г-жа Димка Петрова – директор на дирекция „ОСД” и гл.счетоводител, 

инж.Николай Наумов – директор на дирекция „АПИО”, г-жа Зоя Василева – главен 

експерт „ОСКП”, г-жа Ангелина Йорданова – старши инспектор „ОСВ”, 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 Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Стефан Котуков – 

кметски наместник с.Буйновци, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци. 

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 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. 
                                                                                                             Вн.:Председател ОбС  

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 
Елена от общинската администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 
2013 г. и одобряване изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението 
на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново за 2013 година. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

                                                                                                            Вн.:Председател ОбС  
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6. Предложение относно приемане на Доклад от извършен функционален анализ на 
администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 

г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

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

за предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в гр.Елена по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 
                                                                                                            Вн.:Председател ОбС  

9. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 
на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници 

в община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 
публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – 

Велико Търново, филиал Елена. 
                                                                                                             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 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17,  “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 Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. 
                                                                                                             Вн.:Председател ОбС  

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 
Елена от общинската администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 
2013 г. и одобряване изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението 
на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново за 2013 година. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

                                                                                                            Вн.:Председател ОбС  
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6. Предложение относно приемане на Доклад от извършен функционален анализ на 
администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 

г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

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

за предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в гр.Елена по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
8. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 
                                                                                                            Вн.:Председател ОбС  

9. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 
на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
10. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници 

в община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 
– публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – 

Велико Търново, филиал Елена. 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет  
Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г., като уточни, че в 
изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Председателят на Общинският съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 
Отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината.  За отчетния период са проведени 7 

заседания – 5 редовни и 2 извънредни. За разглеждане в заседанията на Общинския съвет 
са внесени 72 предложения. Приети са 72 решения. По внесени материали от: Кмета на 
Общината – 67 предложения; Председателят на  Общинския съвет – 5  предложения; 
Общински съветници –  не са внасяли предложения; Запазва се тенденцията на слаба 
активност от страна на общинските съветници по изготвяне на предложения за 
разглеждане в заседанията на Общински съвет – Елена. Към Кмета на Общината не са 
постъпвали питания от общински съветници. Няма върнати решения от Областният 
управител на Област Велико Търново, нито спрени с прокурорско разпореждане. 
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно – отсъствието от 
заседанията е по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от 
града и др./, за което своевременно е уведомяван председателят на Общинският съвет. За 
периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. Постоянните комисии към Общински съвет - Елена са 
провели 24 заседания. Динамична и ползотворна е работата на постоянните комисии, няма 
непроведени заседания поради липса на кворум. Общинските съветници присъстват на 
проведените заседания на постоянните комисии, което говори за голямата отговорност, с 
която се отнасят към поетите обществени задължения.  

 

 

 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.01.2014 г. 
 

 4

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 22.01.201 г. от 16.30 часа предложението за 
приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и на неговите комисии за периода 
01.07.2013 г. – 31.12.2013 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Нормално е съгласно Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Председателят на Общинския съвет да изготвя 
и внася за разглеждане два пъти годишно Отчет за дейността на съвета и на неговите 
комисии. Ще кажа нещо, което не е споменато. Трябва да се отразява активността на 
общинските съветници. В Отчета г-н Председателят отчита, че не са правени предложения 
от общински съветници. Това не е така. Правени са и то много предложения по време на 
заседанията на Общинският съвет. Препоръката ми е да се отразяват предложенията 
внесени от общинските съветници, за които са вземани и решения. Предложенията от 
дискусиите по време на заседанията трябва да бъдат отразявани, а не да се отчитат само 

изготвените писмени предложения. Не приемам внесеното предложения и няма да го 
подкрепя. 
Валентин Гуцов – Председател ОбС: Г-н Топалов, интерпретирате нещата по ваш си 

начин. Общински съветници не са внасяли предложения за разглеждане в заседанията на 
Общински съвет – Елена. Това, че има предложения за промяна на проект за решение, не 
означава, че е внесено предложение. Това са разисквания по време на заседанията на 
Общинският съвет. Обърнал съм се с благодарност за съдействието и помощта, която 
получавам. Да се отразяват и дебатите по време на заседанията – това не е правено и в 
годините, когато се отчиташе дейността на Общинският съвет. 

Други изказвания не постъпиха.  
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и на 
неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 1 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. 

 

На основание чл.21, ал.2, чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  за 

периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
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Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 
комисии  за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 

 

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 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 
администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 
администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г., като уточни, че за периода от 
01.07.2013 до 31.12.2013 г. Общински съвет Елена е приел  72 решения. Единадесет от тях 

са за сведение и/или спрямо тях няма по-нататъшни действия от страна на общинската 
администрация и не подлежат на изпълнение, а останалите 61 се разпределят по статус на 
изпълнение както следва: изпълнени: 49; в процес на изпълнение: 9; предстоящи за 
изпълнение: 3; частично изпълнени: няма; в процес на изчакване:няма; неизпълнени: няма. 
През отчетния период няма върнати решения от областен управител на област Велико 

Търново за ново обсъждане. За същият период няма и официално спряно решение с 
прокурорско разпореждане. 

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 22.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 
администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - 

Елена от общинската администрация за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 2 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска 

администрация за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г. 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена за периода 

01.07.2013 - 31.12.2013 г. съгласно Приложение № 1. 
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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 Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2013 г. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2013 г., като уточни, че е задължен да предостави отчет за 
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. 
Предоставения Отчет показва актуалното състояние в областта на управлението и 

разпореждането с общинска собственост през 2013 година. 
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 21.01.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане Отчет за 
изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- 

няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива 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 приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 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” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 3 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.т. 6 и 8, и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.4, 

ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 
имущество в община Елена, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост за 2013 г., Приложение № 1 към настоящото решение. 

 

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 
Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. и одобряване 
изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проект за 
изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново 
за 2013 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. и одобряване 
изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проект за 
изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново 

за 2013 година, като уточни, че е поканена г-жа Цонка Христова - технически секретар на 
Сдружение „За чисти селища”. 

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 21.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за Отчет за 
дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. и одобряване изплащането на 
недопустими разходи, необходими за изпълнението на проект за изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за 2013 година, 
като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
г-жа Цонка Христова  – технически секретар на Сдружение „За чисти селища”: Аз съм 

щастлива, че завърши 18 годишната сага по изграждане на регионално депо за отпадъци. 

Трудна работа, тежки процедури, които сме преодолели в годините. Проектът включва 
изграждане на първа клетка за депониране, ще бъде изградена инсталация за механично 
третиране на отпадъците, както и за компостиране. Проектът трябва да приключи през 
2015 година с въвеждане в експлоатация на първа клетка от регионалното депо. 
Първоначалния проект за безвъзмездната финансова помощ бе в размер на 60 млн.лв. 
МОСВ излезе със становище, че сумата е голяма. Въпреки няколкократните опити да 
защитим размера на проекта Управляващият орган не прие нашите аргументи и се наложи 

да бъде ревизиран на 30 млн.лв. Приложили сме справка за недопустимите разходи, които 
предлагаме да бъдат покрити от преходния остатък от средства, събрани чрез такса 
„Битови отпадъци”. Сдружението ни ще претърпи пререгистрация, тъй като има промени 

в клаузите и следва да се преведем в нормите. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Има ли данни колко души ще обслужва това депо? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
г-жа Цонка Христова  – технически секретар на Сдружение „За чисти селища”: Годишно 
депото ще обслужва около 175 хил.души от 279 населени места. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Това не е отчет това е информация за дейността на 
Сдружение „За чисти селища”. Предлагам да гласуваме приемане на информация за 
дейността на Сдружението и държа на това. Хубаво е че след 15 година, обект от 
стратегическо управление на област Велико Търново е реализиран. Еленчани трябва да 
разберат какво означава за тях транспортирането, обработването на отпадъците до 
избраната площадка на с.Шереметя. До избора на тази площадка имахме много проблеми 

с общините партньори, но с общи усилия успяхме да запазим нашия район. Приветствам  

г-жа Христова, че вече има резултат. И накрая искам да кажа, че е хубаво, че това 
Правителство намери сили и кураж да финализира проекта.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Дали е Отчет или информация? Всеки Отчет 
съдържа информация. Приемам го като заяждане. Като подготвях материали потърсих 

документи от предходни години, но не открих, за това внасям в този вид поисканата 
информация. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: В тези години никой не е искал информация. Не се 
заяждайте Вие. Зная много по-добре от Вас какво е Отчет, Доклад или информация. 

Други изказвания не постъпиха. 
Залата напуска общинския съветник г-н Милко Моллов. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение да се приеме информация, а не Отчет за дейността на 
Сдружение „За чисти селища” през 2013 година: 
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 
2013 г. и одобряване изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението 
на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново за 2013 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 4 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г.  и 

одобряване изплащането на недопустими  разходи,  необходими за изпълнението на 

проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново за 2013 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.т. 6 и 8 от същия, Общински съвет 

Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” за 2013 г. 

2. Одобрява изплащането на делът на община Елена от недопустимите разходи, 

необходими за изпълнението на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” през 
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2013 г., възлизащ на 5.9% от общия им размер, или 11 641.26 лв., от натрупания 

преходен остатък от средствата, събрани чрез такса „Битови отпадъци“. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, като уточни, че вследствие настъпили промени  в законодателната уредба 
на Република България, се налага промяна в подзаконовата нормативна уредба на 
общината. С ДВ бр.1 от 2014 година е изменен Закона за местното самоуправление и 

местната администрация в частта касаеща, размера на възнаграждението на общинските 
съветници за един месец. В тази връзка е необходимо привеждането на  Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация в съответствие с действащото 
законодателство. 

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 22.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за 
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предлагат: 

І-во В чл.14, ал.4 се изменя така: Общинския съвет определя възнаграждение на 
заместник председателя за един месец, в размер на 30 на сто да стане 50 на сто от 

средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от 
предходното тримесечие. 

ІІ-ро В чл.18, ал.2 се изменя така: за участието си в заседания на Общински съвет и 

неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 30 лв. за 
комисия да стане 50 лв. за комисия и 50 лв. за участие в заседание да стане 70 лв. за 

участие в заседание.  

ІІІ-то В Преходни и заключителни разпоредби §4 да се допълни, че измененията и 

допълненията влизат в сила от 1 януари 2014 година. 
Подкрепили предложението и направеното изменение с 5 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Няколко пъти сме коментирали темата. Става 
въпрос за подписите в присъствените книги на заседанията на съвета и комисиите. 
Пропуснах да го предложа в заседанието на Постоянната комисия, но го правя днес. В 

чл.19, ал.1 т.4 да отпадне. И тъй като текста кореспондира с чл.115, ал.1, т.3, предлагам 

текста: „и на присъствените книги от” да се замини с „в които отразява присъствието на 
общинските съветници в”. 

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 чл.14, ал.4 се изменя така: 
„(4) Общинския съвет определя възнаграждение на заместник председателя за един месец, 

в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за 
последния месец от предходното тримесечие.”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение: В чл.18, ал.2 се изменя така: 
„(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският 
съветник получава възнаграждение в размер на 50 лв. за комисия и 70 лв. за участие в 
заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не 
може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската 
администрация за съответния месец.”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение: В Преходни и заключителни разпоредби §4 да се 
допълни, че измененията и допълненията влизат в сила от 1 януари 2014 година: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение: В чл.19, ал.1 т.4 да се отмени. 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение: В чл.115, ал.1, т.3, текста: „и на присъствените книги 

от” да се замини с „в които отразява присъствието на общинските съветници в”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация: 
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 5 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както 

следва: 

§1. В чл.13, изречение трето думите „бъде по-голям от размера на” се заменят с 

„надвишава 90 на сто от”. 

§ 2. В чл.14, ал.4 се изменя така: 

„(4) Общинския съвет определя възнаграждение на заместник председателя за един 

месец, в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската 

администрация за последния месец от предходното тримесечие.” 

§ 3. В чл.18, ал.2 се изменя така: 

„(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, 

общинският съветник получава възнаграждение в размер на 50 лв. за комисия и 70 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.01.2014 г. 
 

 11

лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския 

съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна 

работна заплата на общинската администрация за съответния месец.” 

§ 4. В чл.19, ал.1, т.4 се отменя. 

§ 5 В чл.115, ал.1, т.3 се изменя така: 

„3. осигурява воденето на протоколите от заседанията на съвета и на комисиите, в 

които отразява присъствието на общинските съветници, изпращането на актовете на 

общинския съвет и становищата на комисиите;” 

§ 6. В Преходни и заключителни разпоредби, §4 се допълва: „Този Правилник е 

приет с Решение № 1 от 19.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение № 93 от 

12.07.2012 г., Решение № 5 от 23 .01.2014 г.,  на Общински съвет –Елена, в сила от 1 

януари 2014 година.” 

 

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 
приемане на Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в община 
Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет”. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в община 
Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, като уточни, че в Доклада е направен анализ на 
релевантността и ефикасността на общинската администрация, като са идентифицирани 

областите за подобрение и е изготвен План за действие. За да може да се приложи 

Функционалния анализ, е необходимо да бъде приет с Решение на Общинския съвет. 
Залата напускат общинските съветници г-н Йордан Йорданов, г-н Сашо Топалов и 

г-н Симеон Кънчев. 
В залата влиза общинския съветник Милко Моллов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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 22.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за 
приемане на Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в община 
Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 
„въздържали се”- 1. 

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 Доклад от извършен функционален анализ на 
администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46/09.10.2012 

г. по Оперативна програма „Административен капацитет”: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 6 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Доклад от извършен функционален анализ на 

администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46 / 

09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Доклад от извършен функционален анализ на администрацията на 

община Елена, съгласно сключен договор  BG051PO002 / 12 / 1.1-04 / U-Дог-АК-01 

/06.06.2013 г. между община Елена и „Прайм Консултинг” ООД в рамките на проект 

№ 12-11-46 / 09.10.2012 г. „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за 

гражданите на общините Елена и Лясковец” по приоритетна ос І „Добро 

управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната 

администрация”, Бюджетна линия № BG051PO002 / 12 / 1.1-04 по Оперативна 

програма „Административен капацитет”. 

 

2. Възлага организацията по изпълнението на направените в Доклада препоръки на 

кмета на община Елена. 

 

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 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение за предоставяне на социална 
услуга „Защитено жилище” в гр.Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. 

В залата  влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение за предоставяне на социална 
услуга „Защитено жилище” в гр.Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, като уточни, че по процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, община 
Елена е допустима, след като е получила финансиране за изграждане на социална 
инфраструктура по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. 
за предоставяне на социалната услуга – Защитено жилище. Към момента има подписан 

договор с фирма изпълнител, която ще реализира проекта на етап строително-монтажни 

дейности. Проектът предвижда наемане на персонал, ангажиран в услугите и по 

подготовката за преместване на потребителите от целевата група и настаняването им в 
Защитеното жилище, дейности по организация и управление на проекта и същинска 
дейност по функционирането на социалната услуга. Проектното предложение на община 
Елена за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“ в гр. Елена ще се 
разработва паралелно със извършването на строително-монтажните дейности с оглед 

своевременното стартиране на дейностите по предоставяне на социалните услуги. Всички 

дейности по проекта следва да приключат не по-късно от 31.10.2015 г. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 21.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена с проектно предложение за предоставяне на социална услуга „Защитено 

жилище” в гр.Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като го 

подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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 22.01.2014 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена с проектно предложение за предоставяне на социална услуга „Защитено 
жилище” в гр.Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като го 
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение за 
предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в гр.Елена по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 7 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение за предоставяне 

на социална услуга ”Защитено жилище” в гр. Елена по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от същия, във връзка с изпълнение на 
Националната карта на планираните резидентни грижи и Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по реда и начина на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно 

дете”, Компонент 2 – Разкриване на социални услуги в общността с цел получаване 

на безвъзмездно финансиране на проектно предложение за разкриване и 

предоставяне на социална услуга  ”Защитено жилище”. 

2.Декларира, че поема ангажимент за създаване на социалната услуга Защитено 

жилище в гр. Елена, едно на брой, в изграждащата се социална инфраструктура със 

средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година. 

3.Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум пет години след нейното 

създаване. 
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4.Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

кандидатстване по горецитираната схема за финансиране.   

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна 
присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 
на община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 

В залата  влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
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 21.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 
допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2013 

година, 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 колеги, ще направя конкретно 
предложение. В края на годината винаги се коментират тези неща. Трябва да сме 
справедливи. Винаги съм вземал принципна позиция и не съм се заяждал. На мен, като 

кмет на времето Общинския съвет ми е гласувал по-високо възнаграждение. Предлагам 

допълнителното възнаграждение на кмета на общината да бъде в размер на 1 000 лв. 
Принципна ми е позицията. Зная какви отговорности поема един кмет, за това Ви моля да 
бъдем единодушни. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз благодаря. Това, което казахте е така г-н 

Топалов. Дали 731 или 1 000 лв. няма да овъзмезди окъсаните нерви. Не сме в състояние 
да обезпечим по-високи възнаграждения. Всички получават 50% от основното си 

възнаграждение. Нека оставим нещата така. Ще се чувствам некомфортно, спрямо 
останалите служители. Още веднъж благодаря на г-н Топалов. 

Други изказвания не постъпиха.  
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение размера на допълнителното възнаграждение на кмета 
на община Елена за постигнати резултати за 2013 година от 731 лв. да стане 1 000 лв. 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 
община Елена за постигнати резултати за 2013 година. 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 8 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2013 година 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27 т.2 от Вътрешните правила за 
заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет – Елена  
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Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2013 година в размер на 1 000 лв. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 
постигнати резултати за 2013 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 
постигнати резултати за 2013 година. 

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 21.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 
допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати 

резултати за 2013 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам в проекта за решение допълнителните 
възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2013 

година, да стане както следва: 
1. На кмета на кметство Майско –  от 300 лв. да стане 400лв.; 
2. На кмета на кметство Константин – от 300 лв. да стане 400 лв.; 
3. На кмета на кметство Беброво – от 275 лв. да стане 350 лв. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
д-р Георги Пеев – общински съветник: Ще гласуваме увеличаване на допълнителните 
възнаграждения на кметовете на кметства, но аз веднъж не съм ги видял да присъстват на 
заседанията на Общинския съвет. Редовно участие в заседанията на съвета вземат 
кметските наместници. 

Други изказвания не постъпиха.  
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение: допълнителните възнаграждения на кметовете на 
кметства в община Елена за постигнати резултати за 2013 година, да стане както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  от 300 лв. да стане 400лв.; 
2. На кмета на кметство Константин – от 300 лв. да стане 400 лв.; 
3. На кмета на кметство Беброво – от 275 лв. да стане 350 лв. 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 
кметства в община Елена за постигнати резултати за 2013 година: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 9 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през  2013 година 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27 т.1 от Вътрешните правила за 
заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати за 2013 година, както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  400лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 400 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво –350 лв. 

 

ПО ДЕСЕТА 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 
изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на Общинския съвет. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на Общинския съвет. 
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 21.01.2014 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 
възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в 
специализирани органи на Общинския съвет, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 
община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 10 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.34, ал.ал.2 и 8 от същия, Общински съвет – 

Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2013 година в 

размер на 200 лв. 

2. Възнаграждението по т.1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения 

на общинските съветници за месец януари, при спазване на условията на чл.34, ал.2, 

т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост 
за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост 
за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена, като 

уточни, че в деловодството на общината е постъпила молба от Директора на Районна 
здравноосигурителна каса - В. Търново – д-р Галина Димитрова Василева, във връзка с 
необходимостта за дейността на РЗОК – В. Търново и обезпечеността на 
здравноосигурените граждани на община Елена, да се предостави за временно и 

безвъзмездно управление помещение в административната сграда на община Елена. В 

момента помещение № 109 в сградата на общинска администрация се ползва от РЗОК – В. 

Търново. Към момента помещението не е необходимо за нуждите на администрацията, 
нито на други юридически лица или звена на общинска бюджетна издръжка. 

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 21.01.2014 г. от 16.00 часа предложението за предоставяне за 
безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост за нуждите на 
Районна здравноосигурителна каса – 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 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 предоставяне за безвъзмездно управление на част 
от имот публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса 
– 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” 
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8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”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 ЕШ Е Н И Е  № 11 / 23.01.2014 г. 

 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична 

общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико 

Търново, филиал 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.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и 

чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 

имущество в община Елена, Общински съвет – Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от три 

години на част от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 283 / 

25.07.2001 год., находящ се на ул. „Ил. Макариополски” № 24, гр. Елена в 

административната сграда на община Елена, а именно: помещение № 109, находящо 

се на първи етаж в административната сграда на община Елена, цялото с площ от 16 

кв. м., при граници на помещението: помещение 110, помещение 108 и коридор, с 

Районна здравноосигурителна каса – В. Търново. 

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в него 

условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от 

експлоатационните разходи на сградата. 

 

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

Валентин Гуцов закри 1-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 


