
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 1  

 

Днес 25 септември 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 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-н Йордан Йорданов, г-н Стефан Минчев, Стефка Костадинова. От Общинска 

администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на 

общината г-н Йордан Димитров, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, 

арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, г-жа Пенка Тодорова - кметски 

наместник с.Палици. 

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 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 участие на община Елена в проект на Европейската банка 

за възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при 

изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на 

енергийната ефективност за публичния сектор - "Разширяване на възможностите на пазара 

на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, 

предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински 

съвет – Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински 

съвет – Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно разширяване на околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. 

Майско 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 000197  с 

НТП „Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община 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 14 общински съветника. 
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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 участие на община Елена в проект на Европейската банка 

за възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при 

изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на 

енергийната ефективност за публичния сектор - "Разширяване на възможностите на пазара 

на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, 

предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински 

съвет – Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински 

съвет – Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно разширяване на околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. 

Майско. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот №000197  с 

НТП „Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община 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 

участие на община Елена в проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за 

оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран 

резултат или концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор 

- "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от 

ESCO компании, за публичния сектор". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

участие на община Елена в проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за 

оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран 

резултат или концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор 

- "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от 

ESCO компании, за публичния сектор", като уточни, че през ноември 2013 г. е стартирала 

пилотната програма на Европейската банка за възстановяване и развитие  за оказване на 

безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат, с цел 

разширяване възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO 

компании, за публичния сектор. Допустими за участие в тази програма на ЕБВР са обекти, 

като сгради - общинска и/или държавна собственост и системи за улично осветление. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
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проведено на 24.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за участие на община Елена в 

проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна 

техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел 

повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор - "Разширяване на 

възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за 

публичния сектор", като го подкрепят с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 
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 24.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за участие на община 

Елена в проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за оказване на 

безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или 

концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор - 

"Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от 

ESCO компании, за публичния сектор", като го подкрепят с 3 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.09.2014 г. от 16.00 часа 

предложението за участие на община Елена в проект на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение 

на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на енергийната 

ефективност за публичния сектор - "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-

ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор", като го 

подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Искам да попитам, това улично осветление е по 

повод внедряване на фотоволтаична система? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам т.2 и т.3 от проекта за 

решение да отпаднат. Мотивите ми за това са, че с тези две точки, предварително 

Общинският съвет дава съгласие за откриване на процедура за предоставяне на концесия. 

Да, нека дадем съгласието си Общината да кандидатства в пилотния проект. Да дадем 

съгласие за извършване на енергийно обследване резултатите, от което да видим и да 

обсъдим в Общинският съвет – до колко ще бъдат бюджетните икономии, но да не 

бързаме да възлагаме на кмета на общината да открива процедура за концесия. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински 

съветници. Ще отговоря по ред на постъпилите питания, до колкото могат да се нарекат 

така. Не става въпрос за захранване на уличното осветление от фотоволтаични системи – 

това не е решение според мен. По отношение предложението на г-н Топалов. В мен буди 

едно притеснение, че с отпадането на тези две точки от проекта за решение, решението на 

Общинският съвет няма да бъде взето под внимание. Във вида, в който Ви го предоставям 

ни е даден от консултантски екип. Разбирам притеснението Ви, ние с г-н Гуцов и колегите 

от общинска администрация дълго обмисляхме предложения ни вариант. Енергийното 

обследване е в рамките на проекта и се покрива с безвъзмездна финансова помощ, без 

община Елена да има ангажимент да заплаща. Защо е необходимо да отидем на вариант 

концесия? Ако се окаже, че периода на откупуване е над 5 години, няма да може да 

участваме в обществена поръчка. За да се открие процедура за обявяване на концесия по 
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Закона за концесиите се изискват пакет от документи и изрично решение на Общинският 

съвет. Търсим икономически изгодния ефект. Решението е по принцип, за да се престъпи 

към изготвяне на енергийно обследване. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Извинявайте, но с т.2 от проекта за решение ние 

делегираме права предварително. Казвате, че не е така, а е изписано: „възлага на кмета на 

община Елена да предприеме подготвителни действия съгласно глава трета от Закона за 

концесиите с цел откриване на процедура за предоставяне на концесия…“ 

Валентин Гуцов – председател на ОбС: Нека, тогава зачетем и текста на т.3 от проекта за 

решение:“ в резултат на извършените подготвителни действия, кмета на общината да 

внесе мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на 

концесия…“. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Съгласен съм община Елена да кандидатства с 

проект за улично осветление. Не ме разбирайте погрешно. Нека си остане т.1, с която да 

дадем съгласие община Елена да кандидатства в пилотната фаза на проекта и при доказан 

гарантиран резултат от енергийното обследване да се премине към следващи действия. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Разпоредбите на Закона за концесиите гласи, че не 

е необходимо да има решение на Общинския съвет при предприемане на подготвителни 

действия. Подготвителните действия се извършват от кмета на общината. Защо внасям 

това предложение? При доказан гарантиран резултат, както е записано в т.2 от проекта за 

решение ми се предоставят правомощия за предприемане на предварителни действия за 

откриване на процедура за предоставяне на концесия. Проекти за изграждане на 

енергоефективно улично осветление са предвидени в Общинския план за развитие на 

община Елена (2014-2020), заложени са и в Програмата за реализацията му. В приетата 

Програма за общинската собственост са предвидени разходи за учредяване на концесии. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Снежана Капинчева – общински съветник: При доказан гарантиран резултат от 

енергийното обследване има ли възможност да избегнем процедурата по предоставяне на 

концесия? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ако сега Общинският съвет даде съгласие да 

участваме в пилотната фаза на проекта за улично осветление на община Елена, преди да 

бъде открита процедурата за предоставяне на концесия, ще бъдете запознати с резултата 

от енергийното обследване. Да, има и такава възможност да не се предприемат действия за 

откриване на концесия. Процедурата ни е предложена от консултантския екип. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, концесията е форма за 

предоставяне управлението на общинската собственост на друго лице. Нека се направи 

това енергийно обследване, което е включено в обхвата на техническата помощ и нямаме 

финансов ангажимент. Г-н Топалов е прав, че по този начин записано в предложението 

ние предопределяме формата за предоставяне начина на управление на общинската 

собственост, да бъде на концесия. Ако периода, за който трябва да плащаме е 10 години, 

няма да ни бъде икономически изгодно. Не се знае може да имаме финансовия ресурс 

сами да си направим инвестицията. Вписването на текста за откриване на концесия ни 

задължава това да е процедурата, при промяна следва да коригираме и решението си. Нека 

използваме друга форма на отдаване управлението на общинската собственост. Нека сега 

дадем съгласието си да участваме в пилотната фаза на проекта. Не мисля, че отпадането на 

т.2 и т.3 от проекта за решение ще ни провали и няма да бъдем одобрени. 
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Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение т.2 и т.3 от проекта за решение да отпаднат: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за участие на община Елена в проект на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение 

на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на енергийната 

ефективност за публичния сектор - "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-

ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 / 25.09.2014 г. 

 

Относно: Участие на община Елена в проект на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при 

изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на 

енергийната ефективност за публичния сектор - „Разширяване на възможностите на 

пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния 

сектор“ 

 

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

местната администрация, в изпълнение на Общинския план за развитие на община Елена 

(2014 - 2020) и Краткосрочния план за енергийна ефективност на община Елена (2014 - 

2015), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Елена да участва в пилотната фаза на проект 

„Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани 

от ESCO компании, за публичния сектор“ със следния обект: Улично осветление на 

община Елена. 

 

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 

промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Защитено 

жилище в с.Илаков рът, община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Защитено 

жилище в с.Илаков рът, община Елена, като уточни, че с Постановление № 170 на 

Министерски съвет от 26.06.2014 г. са направени изменения и допълнения в Правилника 

за прилагане на Закона за социално подпомагане. Според същите, считано от 01.01.2015 г., 

са регламентирани диференцирани наименования на социалната услуга от резидентен тип 

„Защитено жилище”. В зависимост от вида увреждане на целевата група потребители, 

защитените жилища могат да бъдат: - защитено жилище за хора с психични разстройства; 

- защитено жилище за хора с умствена изостаналост; 

- защитено жилище за хора с физически увреждания.  
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В община Елена функционира Защитено жилище в с. Илаков рът с капацитет 10 места, в 

което са настанени лица с умствена изостаналост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 24.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за промяна във вида на социалната 

услуга от резидентен тип, предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, 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: Промяна в нормативната база от 26.06.2014 година, а 

влизат в сила 01.01.2015 година с новата бюджетна година. Да не стане така с приемането 

на финансовите стандарти за 2015 година, да има промяна по целеви групи в държавните 

стандарти на лице. Подхвърлям го, като опасение да не ни намалят диференцираното 

финансиране. Споделям го, като позиция във връзка с промяната в норматива. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: На този етап нямаме информация за промяна в 

диференцираните стандарти на целевите групи в защитените жилища. Потребителите 

настанени във функциониращото защитено жилище в с.Илаков рът, са лица с умствена 

изостаналост. Реално това е вида на социалната услуга за такъв тип потребители. В 

момента стандарта за издръжка на защитеното жилище не е достатъчен, дано за напред 

има увеличение на финансирането. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, 

предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 / 25.09.2014 г. 

 

Относно: Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в  

Защитено жилище в с. Илаков рът, община Елена 

 

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 и чл.36в, ал.3, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; по повод Постановление 

№ 170 на Министерски съвет от 26.06.2014 г. и последвалите изменения в чл.36, ал.2, 

т.7,„д” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за промяна вида на предоставяната социална услуга в Защитено 

жилище - с. Илаков рът, община Елена от „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” с капацитет 10 

места в „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” със 

същия капацитет.  

2. Решението влиза в сила, считано от 01.01.2015 г. 
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3. Възлага на кмета на Община Елена да изпрати настоящото решение до директора 

на Регионална дирекция за социално подпомагане за издаване на заповед за промяна 

на вида на социалната услуга, при спазване разпоредбите на чл.36в, ал. ал.1, 2 и 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 

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 

промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена, като уточни, че с 

началото на учебната 2014 / 2015 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин се оказва, че 

не всички предварително записани ученици са се явили за започване на учебната година. 

Във връзка с това директорът на училището е направил мотивирано искане за промяна на 

решението в частта му, отнасяща се до броя на учениците в ІV и V клас, изразяваща се в 

намаление с по един ученик за всяка от паралелки – съответно за IV клас от 11 на 10 

ученици и за V клас – от 15 на 14 ученици. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 24.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за промяна в Решение № 102 / 

04.09.2014 г. на Общински съвет – 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 да се допълни проекта за решение, като се 

добави нова т.2 със следния текст:“Упълномощава кмета на община Елена при определяне 

броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките, и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2014/2015 година, да 

осигури допълнителни средства от бюджета на общината за обезпечаване на учебния 

процес в ОУ„Отец Паисий“ - с.Константин“. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение в проекта за решение да се добави нова т.2 със 

следния текст: “Упълномощава кмета на община Елена при определяне броя на 

паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките, и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2014/2015 година, да 

осигури допълнителни средства от бюджета на общината за обезпечаване на учебния 

процес в ОУ„Отец Паисий“ - с.Константин“: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет 

Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г.  на Общински съвет - Елена 
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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.17, ал.1, т.3 от същия и чл.11 от Наредба № 7 / 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 

Общински съвет – Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Променя Решение № 102 / 04.09.2014 г. в частта му, отнасяща се до броя на 

учениците за ОУ„Отец Паисий“ - с.Константин (т.1.3), която добива следната 

редакция: 

1.3. За ОУ„Отец Паисий” - с.Константин, община Елена 

 една паралелка I клас с 10 ученици; 

 една паралелка ІІІ клас с 13 ученици; 

 една паралелка ІV клас с 10 ученици; 

 една паралелка V клас с 14 ученици; 

 една паралелка VІ клас с 13 ученици; 

 една паралелка VІІ клас с 13 ученици. 

2. Упълномощава кмета на община Елена при определяне броя на паралелките и 

групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена за учебната 2014/2015 година, да осигури 

допълнителни средства от бюджета на общината за обезпечаване на учебния процес в 

ОУ„Отец Паисий“ - с.Константин. 

 

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 

промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена, като уточни, че това 

предложение е идентично с предходното.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 24.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за промяна в Решение № 104 / 

04.09.2014 г. на Общински съвет – 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 да се допълни проекта за решение, като се 

добави нова т.2 със следния текст: „Упълномощава кмета на общината да внесе 

мотивирано искане до началника на Регионалния инспекторат по образованието - гр. 

Велико Търново за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през 

учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена, съгласно т.1 

от настоящето решение“. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение да се допълни проекта за решение, като се добави 

нова т.2 със следния текст: „Упълномощава кмета на общината да внесе мотивирано 

искане до началника на Регионалния инспекторат по образованието - гр. Велико Търново 
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за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 

2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена съгласно т.1 от настоящето 

решение“: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет 

Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г.  на Общински съвет - Елена 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия и чл.11а от Наредба № 7 / 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Променя Решение № 104 / 04.09.2014 г. в частта му, отнасяща се до броя на учениците 

за ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин (т.1), която добива следната редакция: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на общината 

за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община 

Елена, чрез формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици 

през учебната 2014 / 2015 г., както следва: 

 една паралелка II клас със 7 ученици; 

 една паралелка VIII клас с 8 ученици. 

2. Упълномощава кмета на общината да внесе мотивирано искане до началника на 

Регионалния инспекторат по образованието - гр. Велико Търново за формиране 

на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 2015 г. 

в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена съгласно т.1 от 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 

разширяване на околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. Майско. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

разширяване на околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. Майско, като уточни, че 

арх.Красимир Попов ще даде повече яснота. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

арх.Красимир Попов – главен архитект на общината: През последните месеци зачестиха 

запитвания за закупуване на имоти за жилищно застрояване от жители на с. Майско и по-

конкретно на кв. „Кантона”. След направени проучвания се установи, че между двата 

полигона на кв.„Кантона” се намира общински имот с НТП „Изоставени орни земи”. Част 
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от този имот може да се обедини със съществуващите два полигона, като се създаде 

възможност за обособяване на поне четири урегулирани поземлени имота с 

предназначение „За ниско свободно жилищно застрояване”, както и на терени за 

озеленяване и инфраструктура.   

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 24.09.2014 г. от 16.00 часа 

предложението за разширяване на околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. Майско, като 

го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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 24.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за разширяване на 

околовръстен полигон на кв. "Кантона" с. Майско, като го подкрепя с 3 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Колко ще се увеличи площта с обединяването не 

става ясно. Не зная колко е достоверно предложението, като не се знае точната площ. Ще 

се създадат 4-5 урегулирани поземлени имота, както и терени за озеленяване и 

инфраструктура. Сега е момента да се отреди терен за детска площадка, всички знаем, че 

това е наболял проблем за жителите на село Майско, а защо не да предвидим и изграждане 

на басейн.  

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 15 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 разширяване на околовръстен полигон на кв. 

"Кантона" с. Майско: 

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 отсъства 

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 отсъства 
 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 109 / 25.09.2014 г. 

 

Относно: Разширяване на околовръстния полигон на кв. „Кантона”, с. Майско 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

и регулация (ПУП - ПЗР) на част от имот № 046033, с НТП „Изоставени орни земи” 

по КВС на землище с. Майско, обединяване със съществуващата урбанизирана 

територия на кв. „Кантона” и определяне на нова строителна граница. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови действия 

по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ). 

 

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 

съгласие за извършване на корекция на имот №000197  с НТП „Скали“ по КВС на 

землище с. Бойковци, собственост на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

съгласие за извършване на корекция на имот №000197  с НТП „Скали“ по КВС на 

землище с. Бойковци, собственост на община Елена.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.09.2014 г. от 16.00 часа 

предложението за съгласие за извършване на корекция на имот №000197  с НТП „Скали“ 

по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена, като го подкрепят с 4 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 24.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за съгласие за 

извършване на корекция на имот №000197  с НТП „Скали“ по КВС на землище с. 

Бойковци, собственост на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов.  

 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 съгласие за извършване на корекция на имот 

№000197  с НТП „Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
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5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 

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 отсъства 
 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 / 25.09.2014 г. 

 

Относно: Съгласие за извършване на корекция на имот № 000197, с НТП „Скали” по 

КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за делба на имот № 000197, площ 13 544 кв.м., НТП „Скали” и 

образуване на два нови имота – имот с проектен № 000900 с НТП „Други територии 

заети от селско стопанство” и имот с проектен № 000901 с НТП „Скали” и двата 

частна общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

за възлагане на делбата и актуване на новообразуваните имоти. 

 

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

Валентин Гуцов закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:50 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 


