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

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

ПРОТОКОЛ
№13
Днес 30 октомври 2014 г. от 14:15 часа в Голямата 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, арх.Красимир Попов – главен
архитект на общината, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП“, г-жа Зоя
Василева – главен експерт „ОСКП”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици,
г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов кметски
наместник с.Ил.рът, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-н Стефан
Котуков - кметски наместник с.Буйновци.
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 запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за измененията по бюджета на община Елена
през третото тримесечие на 2014 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2014 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за
пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли
напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с
площ 21 кв.м върху общинска земя - УПИ ХІХ - "За общински гаражи" в кв.21 по плана
гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно учредяване право на строеж - допълващо застрояване
върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29, кв.20 по плана на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване право на строеж - допълващо застрояване
върху общинска земя - УПИ ІV - ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за изместване на участък от въздушно
трасе ВЕЛ 20 "Стара река".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по
КВС на землище с. Руховци.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт.
Вн.: Председател ОбС
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 информация за измененията по бюджета на община Елена
през третото тримесечие на 2014 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2014 година.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за
пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли
напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с
площ 21 кв.м върху общинска земя - УПИ ХІХ - "За общински гаражи" в кв.21 по плана
гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно учредяване право на строеж - допълващо застрояване
върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29, кв.20 по плана на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно учредяване право на строеж - допълващо застрояване
върху общинска земя - УПИ ІV - ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за изместване на участък от въздушно
трасе ВЕЛ 20 "Стара река".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по
КВС на землище с. Руховци.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт.
Вн.: Председател ОбС
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
информация за измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на
2014 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
информация за измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на
2014 г.
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 28.10.2014 г. от 16.00 часа предложението за информация за
измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на 2014 г., 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за информация за измененията по бюджета на община
Елена през третото тримесечие на 2014 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”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 30.10.2014 г.
Относно: Информация за измененията по бюджета на община Елена през третото
тримесечие на 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и
съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета и уточнения план по приходната и
разходната част по функции и дейности към 30.09.2014 г., както следва:
1. По приходната част: 8 688 611 лв. (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1);
2. По разходната част: 8 688 611 лв. (разпределени по функции, дейности и видове
разходи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3).
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
бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности
на община Елена за периода 2015-2017 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности
на община Елена за периода 2015-2017 г.
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 28.10.2014 г. от 16.00 часа предложението за бюджетна
прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община
Елена за периода 2015-2017 г., като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Моето изказване е против нормативната уредба,
осмелявам се да изразя позиция. Каквото и да приемем, като бюджет за 2017 година –
няма да стане. Времената в момента са толкова динамични, че много трудно може да се
прогнозира такъв период 2017 година. Колеги, предполагам сте се запознали с тези
таблици. Тук ни се представя бюджетна прогноза и актуализирана бюджетна прогноза.
Това са смешни неща. Не Ви упреквам Вас г-н кмете, това е изискването на Закона за
публичните финанси. Възмущавам се от нормативната уредба, че по Закон сме длъжни да
го разглеждаме. Категорично против предложението съм, без да Ви обиждам г-н кмете,
като вносител.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински
съветници, не мислех да вземам отношение, това което каза г-н Топалов не е въпрос и не
изисква отговор. За съжаление такава е нормативната уредба. Трудно бихме могли да
направим прогноза за такъв период съгласен съм г-н Топалов, и то при това динамично
време, но Закона ни поставя такова изискване. Внесеното предложение е формално и
следва да се приеме, за това Ви призовавам да го приемете. Процеса на децентрализация
върви много мъчително, на места дори е спрял. По всички срещи настояваме за повече
свобода на действие на общините.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 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
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113 / 30.10.2014 г.
Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности на община Елена за периода 2015 - 2017 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема „Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности на община Елена за периода 2015 - 2017 г. ” (Приложение № 1).
2. Приема „Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015 - 2017 година”
(Приложение №8).
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
промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
през 2014 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
през 2014 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 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за промени в
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014
година, като го подкрепя 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за промени в Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 114 / 30.10.2014 г.
Относно: Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и
чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Променя програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
в община Елена през 2014 г., както следва:
1. Допълва в раздел А: „Имоти, които община Елена има намерение да предостави
под наем” със следната позиция: Части от имот – публична общинска собственост по
АОС № 283 / 25.07.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена под № 72, том
ІІ на 17.02.2014 г., с административен адрес: гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски” № 24, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички
страни улица, а именно – части от източно входно фоайе, приземен етаж.
2. Допълва раздел В: „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди
отстъпено право на строеж” следните позиции:
2.1. УПИ ХІХ – „За общински гаражи”, кв. 21 по плана гр. Елена, цялото с
площ 870 кв.м. по АОС № 890 / 16.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията гр.
Елена, Акт № 85, том 6 на 19.09.2014 г.;
2.2. УПИ ХІІ-29, кв. 20 по плана на гр. Елена, цялото с площ от 380 кв.м. по
АОС № 889 / 16.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена, Акт № 84, том
6 на 19.09.2014 г.;
2.3. Застроен урегулиран поземлен имот ІV - ГНС в кв. 68 по плана на гр.
Елена с площ 345 кв.м. по АОС № 389 / 09.03.2004 г. , вписан в Служба по
вписванията гр. Елена под № 35, том І на 17.01.2005 г.
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
откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за
поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани
безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за
поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани
безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
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заседание проведено на 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване на търг за
отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на
комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за провеждане на търга, като го подкрепя 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 откриване на търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за
пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 30.10.2014 г.
Относно: Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани
изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.15, ал.1 и
чл.59, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, по АОС 283 / 25.07.2001 г., вписан в Служба по
вписванията гр. Елена под № 72, том ІІ на 17.02.2005 г., находящ се на ул. „Ил.
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Макариополски” № 24 в гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници: от
всички страни улица, представляваща един кв.м. от източното входно фоайе на
приземния етаж на сградата при граници: стълби, пункт за управление, антре,
външна стена, с предназначение - за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за
пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки.
2. Определя първоначална тръжна цена на база един месец 46.00 (четиридесет и
шест) лв. без ДДС и разходи за консумативи (електроенергия) на стойност 15
(петнадесет)лв.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински
служби;
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;
4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров – заместник кмет;
Драгомир Цанев – юрисконсулт;
инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”;
Силвия Мирянова – старши експерт „СО”;
инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Милко Моллов – общински съветник;

Резервни членове:

Надя Недялкова – юрист;
Десислава Иванова – младши експерт „СО”;
Магдалена Борисова – общински съветник.
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6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да
сключи договор за срок до 5 (пет) години със спечелилия търга участник.
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
откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за
поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за
поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване на търг за
отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на
комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като го
подкрепя 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване на търг за отдаване под наем на част от
имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за
топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 116 / 30.10.2014 г.
Относно: Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост за поставяне на вендинг-автомат за топли напитки,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.15, ал.1 и
чл.59, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост, по АОС № 283 / 25.07.2001 г., вписан в Служба по
вписванията гр. Елена под № 72, том ІІ на 17.02.2005 г., находящ се на ул. „Ил.
Макариополски” № 24 в гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници: от
всички страни улица, представляваща един кв.м. от източното входно фоайе на
приземния етаж на сградата при граници: стълби, пункт за управление, антре,
външна стена, с предназначение - за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.
2. Определя първоначална тръжна цена на база един месец 33.00 (тридесет и три) лв.
без ДДС, както и разходи за консумативи (вода и електроенергия) на стойност 20 лв.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински
служби;
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;
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4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров – заместник кмет;
Драгомир Цанев – юрисконсулт;
инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”;
Силвия Мирянова – старши експерт „СО”;
инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Милко Моллов – общински съветник;

Резервни членове:

Надя Недялкова – юрист;
Десислава Иванова – младши експерт „СО”;
Магдалена Борисова – общински съветник.

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да
сключи договор за срок до 5 (пет) години със спечелилия търга участник.
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
откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска
земя - УПИ ХІХ - "За общински гаражи" в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга.
Залата напуска общинския съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска
земя - УПИ ХІХ - "За общински гаражи" в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга.
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 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване търг за
учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска земя - УПИ ХІХ "За общински гаражи" в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като го
подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване търг за учредяване право на строеж на
гараж с площ 21 кв.м върху общинска земя - УПИ ХІХ - "За общински гаражи" в кв.21 по
плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 30.10.2014 г.
Относно: Откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м
върху общинска земя – УПИ ХІХ – „За общински гаражи” в кв. 21 по плана на гр.
Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.48, ал.1
и чл.60, ал.1-6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж в УПИ
ХІХ – „За общински гаражи” в кв. 21 по плана на гр. Елена, цялото с площ от 870
кв.м., а именно: за петно № 2 с площ от 21 кв.м., при граници на целия имот: улица,
от три страни КВС и УПИ І – 10, който УПИ е актуван с АОС № 890 / 16.09.2014 г.,
вписан в Служба по вписванията гр. Елена, акт № 85, том 6 на 19.09.2014 г.
2. Утвърждава начална тръжна цена за правото на строеж на гараж с площ 21
(двадесет и един) кв. м. на стойност 525 (петстотин двадесет и пет) лв. без ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински
служби;
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
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3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;
4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров – заместник кмет;
Драгомир Цанев – юрисконсулт;
инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”;
Силвия Мирянова – старши експерт „СО”;
инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов – общински съветник;
Милко Моллов – общински съветник;

Резервни членове:

Надя Недялкова – юрист;
Десислава Иванова – младши експерт „СО”;
Магдалена Борисова – общински съветник.

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да
сключи договор със спечелилия търга участник.
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
учредяване право на строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29,
кв.20 по плана на гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване право на строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29,
кв.20 по плана на гр.Елена.
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 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за учредяване право на
строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29, кв.20 по плана на
гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на

14

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.10.2014 г.
поименно гласуване предложението за учредяване право на строеж - допълващо
застрояване върху общинска земя - УПИ ХІІ - 29, кв.20 по плана на гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 118 / 30.10.2014 г.
Относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска
земя – УПИ ХІІ - 29, кв. 20 по плана на гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.182,
ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.49, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж – допълващо
застрояване, върху 24 кв.м общинска земя за построяване на навес - склад в УПИ ХІІ
– 29, кв. 20 по плана на гр. Елена, при граници на имота: улица, УПИ ХІ – 8в, УПИ
ХІХ – „За озеленяване”, УПИ ХІІІ – 29а, който УПИ е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 889/19.09.2014 г., вписан в служба по вписванията при РС
гр. Елена - акт № 84, том 6 от 19.09.2014 г., за срок от 5 (пет) години в полза на
приемателя - наследници на Димо Илиев Димов, а именно:
- МАРИЙКА ТРИФОНОВА ДИМОВА с ЕГН 2804041427 и постоянен адрес: гр.
Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата” № 14;
- ЕМИЛ ДИМОВ ДИМОВ с ЕГН 6108011407 и постоянен адрес: гр. Елена, ул.
„Хаджи Юрдан Брадата” № 14.
2. Одобрява оценката на правото на строеж върху имота по т.1, изготвена от
„Дупалов” ООД град Велико Търново, с ЕИК 104603922, притежаващ сертификат за
оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 21.12.2010г. в размер на 290
(двеста и деветдесет) лева без ДДС.
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3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване право на
строеж - допълващо застрояване, съгласно т.1 от настоящото решение.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
учредяване право на строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ІV ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване право на строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ІV ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.
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 28.10.2014 г. от 16.30 часа предложението за учредяване право на
строеж - допълващо застрояване върху общинска земя - УПИ ІV - ГНС, кв.68 по плана на
гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване право на строеж - допълващо
застрояване върху общинска земя - УПИ ІV - ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 119 / 30.10.2014 г.
Относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска
земя – УПИ ІV - ГНС, кв. 68 по плана на гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.182,
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ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.49, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право строеж – допълващо застрояване
на ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ с ЕГН 5911041404 и ТИХОМИР ИВАНОВ
ХРИСТОВ с ЕГН 7008301467, двамата с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Иван
Момчилов ” № 58, за построяване на навес - барбекю с площ от 25.00 кв.м,
разположен в УПИ ІV - ГНС, кв. 68 по плана на гр. Елена, цялото от 345 кв.м., при
граници на имота: УПИ V - 338, УПИ ІІІ – 339, улица, УПИ ХVІІІ – 331, който имот е
актуван с Акт за частна общинска собственост № 389/09.03.2004 г., вписан в служба
по вписванията при РС гр. Елена под № 35, том І от 17.01.2005 г – за срок от пет
години.
2. Одобрява оценката на правото на строеж върху имота по т.1, изготвена от
„Дупалов” ООД – град Велико Търново, с ЕИК 104603922, притежаващ сертификат
за оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 21.12.2010г. в размер на 200
(двеста) лева без ДДС.
3. Срокът на отстъпеното право на строеж започва да тече след съгласуване с
Национален институт за културното наследство.
4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване право на
строеж по т.1 от настоящото решение.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 "Стара река".
Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 "Стара река".
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 28.10.2014 г. от 17.00 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20
"Стара река", като го подкрепя 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 на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за
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
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 30.10.2014 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара
река”
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона
за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план
изместване на участък от Въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Стара река”.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за за трасе на елементите на техническата инфраструктура.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със
срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските
земи.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци.
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.
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.10.2014 г. от 17.00 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на
землище с. Руховци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Валентин Гуцов – Председател ОбС: Ако няма изказвания бих искал да взема думата. На
заседанието на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално битово
обслужване, екология и транспорт“ стана дискусия във връзка с това предложение. Никой
не е против, но мисля, че е време да помислим за едно принципно решение при такива
случаи. Винаги съм бил против промяната на предназначение на имотите. Защото се стига
до разрушаване на инфраструктура. В конкретния случай става въпрос за прокопаване
през средата на асфалтиран път, чийто ремонт бе извършен преди 4 години. Нека всеки
гласува по съвест. Аз не бих подкрепил такова предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
д-р Георги Пеев – общински съветник: Да запитаме има ли друг вариант за захранване, а
до тогава да отложим точката.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
арх.Красимир Попов- гл.архитект на общината: Направихме проверка този вариант ще
отпадне. Собственика ще бъде задължен да възстанови въздушното трасе, което е било
прекъснато.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Като вносител, оттеглям точката, до изясняване на
обстоятелствата.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия
разгледа на свое заседание проведено на 29.10.2014 г. от 16.00 часа предложението за
избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд
гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, като го подкрепя с 4
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 избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 121 / 30.10.2014 г.
Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет - Елена предлага за съдебни заседатели към Окръжен съд
гр.Велико Търново следните лица:
1. ЙОРДАН ЦОНЧЕВ СТОЙКОВ
2. ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
3. САМУИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
Изготвил протокола:
Станислава Кабакова
Гл.специалист ОбС
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