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
№14
Днес 27 ноември 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 15 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. От Общинска администрация участие
взеха: инж.Дилян Млъзев – кмет на общината, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на
общината, арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, инж.Димитрина Иванова –
директор на дирекция „УТОС“, инж.Анка Стойкова – главен инженер на общината,
г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, г-н Петко Петков – мл.експерт
„ИДУ“, г-н Йордан Йорданов - кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Сийка Николова –
кметски наместник с.Марян.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Елена (2014-2020 г.)
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно определяне минимални и максимални цени за
таксиметрови превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането
на таксиметровите стоянки на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12
декември 2014 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за
отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от
общинския бюджет.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно включване на имот 024013 по КВС на землище с.Яковци в
околовръстен полигон на с.Бръчковци.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Елена (2014-2020 г.).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно определяне минимални и максимални цени за
таксиметрови превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането
на таксиметровите стоянки на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12
декември 2014 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за
отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от
общинския бюджет.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно включване на имот 024013 по КВС на землище с.Яковци в
околовръстен полигон на с.Бръчковци.
Вн.:Кмета на общината
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена.
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена.
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 26.11.2014 г. от 16.30 часа предложението за извършване на
вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена, 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 извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община
Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 122 / 27.11.2014 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014
г. на Община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, отпадане
и включване на обекти съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
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
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020
година).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020
г.), като уточни, че наблюдението и оценката на Общинския план за развитие са
неразделна част от процеса на неговото съставяне, изпълнение и отчитане. Съгласно
Методиката, Общинският съвет одобрява състава на работната група за наблюдение на
ОПР 2014 - 2020 по предложение на кмета на общината. Групата за наблюдение следва да
включва представители на Общинския съвет, експерти и ръководители от общинската
администрация и бюджетните звена, представители на социално-икономическите
партньори- медии, неправителствен сектор, бизнес и други.
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 26.11.2014 г. от 17.00 часа предложението за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020
г.), като предлагат в състава на работната група да бъдат включени:
Анастасия Тонева-Пеева - общински съветник;
Мартин Трухчев – общински съветник;
Костадин Димитров – председател на Местен съвет по туризъм гр.Елена, като
Стоян Димитров остане само, като секретар на ТД“Чумерна“.
Подкрепили предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
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 постъпилото предложение в състава на работната група за наблюдение
изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020 г.), да бъдат
включени:
Анастасия Тонева-Пеева - общински съветник;
Мартин Трухчев – общински съветник;
Костадин Димитров – председател на Местен съвет по туризъм гр.Елена, като
Стоян Димитров остане само, като секретар на ТД“Чумерна“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
на община Елена (2014-2020 г.):
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123 / 27.11.2014 г.
Относно: Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община
Елена (2014 - 2020 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.31, ал.2 от Закона за регионалното развитие и
чл.91, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; т.3.1.1 и т.4 от
Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014 2020 г., приета с Решение № 78 от 24.07.2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя следния състав на работна група за наблюдение изпълнението на
Общински план за развитие на община Елена (2014 - 2020 г.):
 Йордан Димитров – заместник-кмет на община Елена;
 Димка Петрова – директор на дирекция „ОСД“;
 инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция „УТОС“;
 Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“;
 Евдокия Уколова – главен експерт в дирекция „ФПХД“;
 Светослав Петров – младши експерт в дирекция „ФПХД“;
 Магдалена Борисова – заместник-председател на Общински съвет - Елена;
 Стефан Минчев – председател на Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ при Общински съвет - Елена;
 Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник при Общински съвет –Елена;
 Мартин Трухчев – общински съветник при Общински съвет – Елена;
 Костадин Димитров – председател на Местен съвет по туризъм - гр. Елена;
 Стоян Димитров – секретар на ТД “Чумерна“;
 Мария Симеонова – главен редактор на в-к „Еленска трибуна“;
 Альоша Сербезов – председател на Народно читалище „Съгласие 2014“ - с.
Блъсковци;
 Таня Димитрова – директор на Основно училище „Отец Паисий“ - с.
Константин.
2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за сформиране на работната
група, която да наблюдава и оценява ОПР 2014-2020г. съгласно Методиката за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020г.
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
определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена, като
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уточни, че след проведена среща с превозвачите, осъществяващи таксиметрови услуги на
територията на община Елена, те са споделили мнението да се запазят досегашните
максимални цени, а за минимални да се определят, както следва: 0.60 лв. за дневна тарифа
и 0.65 лв. за нощна тарифа. По този начин действащите към момента цени ще се запазят,
като ще попаднат близо до долната граница, определена от Общински съвет - Елена.
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 26.11.2014 г. от 16.30 часа предложението за определяне
минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни за територията 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:
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 26.11.2014 г. от 17.30 часа
предложението за определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
община Елена, 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 определяне минимални и максимални цени за таксиметрови
превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на община Елена:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 124 / 27.11.2014 г.
Относно: Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията
на 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.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег, валидни за територията на община Елена, както следва:
1. Минимални цени
- за дневна тарифа – 0.60 лв.;
- за нощна тарифа – 0.65 лв.
2. Максимални цени
- за дневна тарифа – 1.00 лв.;
- за нощна тарифа – 1.20 лв.
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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
определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на
територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на
територията на община Елена, като уточни, че тази година е издадено второ разрешение за
осъществяване на таксиметров превоз на територията на община Елена, с което
лицензираните превозвачи стават двама. На срещата с превозвачите, осъществяващи
таксиметрови услуги, са споделили, че най-подходящото място за таксиметрова стоянка са
паркоместата на ул.“Стоян Михайловски“, северно от автогарата. Става въпрос за две
клетки от западната страна, където и в момента престояват таксиметровите автомобили.
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 26.11.2014 г. от 17.30 часа
предложението за определяне броя, местонахождението и сигнализирането на
таксиметровите стоянки на територията на община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”,
„против”- няма, „въздържали се”- 2.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
д-р Георги Пеев – общински съветник: Интересува ме тези стоянки ще бъдат ли
заплатени?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Занимавали са ме граждани с въпроси касаещи
дейността на нерегламентираните таксита на територията. Опасявам се с това решение
определяки стоянка да не осигурим места, които да бъдат заемани от другите. Какво
правим по този въпрос. Приветствам това, че лицензираните превозвачи са станали двама.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще бъда не толкова критичен. Предлагам в т.1 от
проекта за решение първите три думи да придобият следната редакция:“Определя
таксиметрова стоянка“, за да не влизаме в противоречие с т.2.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински
съветници. Аз не виждам връзката с това, че предлагаме да се определи броя на
таксиметровите стоянки с това, че се извършват нелицензирани превози. Проблема си го
знаем много добре. Начина да се констатират тези превози е много труден. И при мен са
постъпвали сигнали. Отново ще предприемем мерки за ограничаване на тези превози.
Валентин Гуцов – председател на ОбС: Аз ще взема отношение по въпроса за заплащането
на таксиметровите стоянки. Направих проучване. В общините Лясковец и Горна
Оряховица не се събира такса за стоянка. Ако решим да въведем такава в нашата община,
размера ще бъде определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Елена, която предстои да бъде
актуализирана.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Не бива да коментираме плащане на таксиметрова
стоянка. Това е извършване на гражданска услуга. Тази година лицензираните
таксиметрови превозвачи са станали двама. Нека се увеличава техния брой занапред.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Подкрепям позицията на г-н Топалов. Всяка
година плащат такса за издаване на разрешително за извършване на тасиметров превоз.
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Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за определяне броя, местонахождението и сигнализирането на
таксиметровите стоянки на територията на община Елена:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125 / 27.11.2014 г.
Относно: Определяне броя, местонахождението и
таксиметровите стоянки на територията на община Елена

сигнализирането

на

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.47, ал.1 от Наредба № 34 / 1999 г. за таксиметров
превоз на пътници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя таксиметрова стоянка на територията на община Елена, а именно: два
броя паркоместа, разположени в западната част на паркинга, находящ се на ул.
„Стоян Михайловски“, северно от сградата на Автогара Елена.
2. Таксиметровата стоянка да бъде сигнализирана със съответните пътни знаци и
хоризонтална маркировка, съгласно изискванията на Правилника за приложение на
Закона за движение по пътищата.
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
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12 декември 2014 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12 декември 2014 г., като
уточни, че съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.3 от Закона за водите, във връзка с чл.5,
ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината.
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.5 от Закона за водите, позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на асоциацията по ВиК се
съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е
установен, то следва Общински съвет - Елена да определя конкретна позиция за всяко
отделно решение и да възлага на представителя на общината в Асоциацията да гласува по
съответния начин.
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
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разгледа на свое заседание проведено на 26.11.2014 г. от 17.00 часа предложението
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12 декември 2014 г., като
го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Правя предложение в т.3.3. от проекта за решение да
отпадне текста:“съобразно вътрешните си убеждения и“. Вътрешните убеждения на всеки
човек са противоречиви. За това предлагам текста на т.3.3. да остане: „По т.3
представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува в защита интересите на
гражданите на Община Елена“.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване направеното предложение в т.3.3. от проекта за решение да отпадне
текста:“съобразно вътрешните си убеждения и“. Текста на т.3.3. да остане: „По т.3 представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува в защита интересите на
гражданите на Община Елена“:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред
на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново" насрочено за 12
декември 2014 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 126 / 27.11.2014 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за
12 декември 2014 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.198е, ал.5 от Закона за водите, по повод покана
за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу
за краткост „Асоциацията“), насрочено за 12 декември 2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на ДИЛЯН
СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет на община Елена.
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3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2014 г. в
размер на 162 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 5 716
лв. и представляващи 2.84% от същия;
3.2. По т. 2 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2015 г. в
размер на 812 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 28 580
лв. и представляващи 2.84% от същия;
3.3. По т.3 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува в защита
интересите на гражданите на Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването
му.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за
„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за
„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет, като уточни, че в
бюджета на община Елена за 2014 г. са заложени средства за осигуряване на гориво за
отоплителния сезон. За да не се стигне до похабяване на сградните инсталации, съгласно
потреблението през последните отоплителни сезони и разпределението на помещенията в
сградата, община Елена следва да осигури за своя сметка дърва за огрев в размер на 246
куб.м. „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД е в несъстоятелност, която помоли да
бъде отразена в решението, тъй като е пропуснато.
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 26.11.2014 г. от 16.30 часа предложението за даване съгласие
за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет, 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 26.11.2014 г. от 16.00 часа предложението за даване съгласие за
осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет, 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 даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за
отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД – в
несъстоятелност от общинския бюджет:
“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 № 127 / 27.11.2014 г.
Относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон
2014 - 2015 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД - в несъстоятелност
от общинския бюджет
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.147, ал. ал.1 и 2, чл.722, ал.1, т.3 от Търговския
закон, и чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
община Елена върху общинската част от капитала в търговски дружества, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие необходимото гориво (дърва за огрев) за сградата на „МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – в несъстоятелност, гр. Елена за отоплителен
сезон 2014 - 2015 г. в размер до 246 куб.м. да бъде осигурено за сметка на бюджета на
община Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да
подпише споразумителен протокол с останалите ползватели в сградата на „МБАЛ
„Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – в несъстоятелност, гр. Елена.
3. Възлага на кмета на община Елена да предяви пред съда по несъстоятелността
направените разноски по т. 1 от настоящото решение за периода от откриването на
производството по несъстоятелност до обявяване несъстоятелността на „МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – в несъстоятелност, гр. 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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на
язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско
свободно жилищно застрояване".
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на
язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско
свободно жилищно застрояване".
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 26.11.2014 г. от 17.30 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци,
попадащ в пояс II на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване", като го подкрепя с 5 гласа
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„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 даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване":
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

Р Е Ш Е Н И Е № 128 / 27.11.2014 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване за имот № 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ
в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно
предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона
за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 024007 по КВС на
землище с. Яковци за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм;
1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 024007 по КВС на
землище с. Яковци, заедно с план схемата за електрификация.
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1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 024007 по КВС на землище
с. Яковци, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 024007 по КВС на землище с. Яковци за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” и Подробен
устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските
земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Металстрой - Стоянов и Георгиев” ООД със седалище и адрес на управление гр.
Елена, ул. „Панайот Хитов” № 4, ЕИК 104586166, представлявано от управителя
Стоян Райков Стоянов, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на
ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. „Металстрой - Стоянов и Георгиев” ООД със седалище и адрес на управление гр.
Елена, ул. „Панайот Хитов” № 4, ЕИК 104586166, представлявано от управителя
Стоян Райков Стоянов, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за
утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и
учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение.
ПО 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
включване на имот № 024013 по КВС на землище с.Яковци в околовръстен полигон на
с.Бръчковци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
включване на имот № 024013 по КВС на землище с.Яковци в околовръстен полигон на
с.Бръчковци.
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 26.11.2014 г. от 17.30 часа
предложението за включване на имот № 024013 по КВС на землище с.Яковци в
околовръстен полигон на с.Бръчковци.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 подложи на
гласуване предложението за включване на имот № 024013 по КВС на землище с.Яковци в
околовръстен полигон на с.Бръчковци:
“ЗА” – 16, “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 № 129 / 27.11.2014 г.
Относно: Включване на имот № 024013 по КВС на землище с. Яковци в
околовръстния полигон на с. Бръчковци
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за
устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в околовръстния полигон на с. Бръчковци на имот №
024013 по картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Яковци с
променено предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” (Заповед №
РД.02.05-174 / 27.03.2014 година на Кмета на община Елена и точка ІІ (4) от Решение
№ КЗЗ-03 / 09.05.2014 година на ОД „Земеделие” гр. В. Търново).
2. Одобрява задание и опорен план и разрешава изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в
строителна граница на имот № 024013 по КВС, обединяване с имот № 359.7 по
кадастрална карта с. Бръчковци и поставяне на околовръстния полигон на с.
Бръчковци по границата на новообразувания УПИ.
3. Дава съгласие, при необходимост да се извърши ситуационна корекция на имот №
001428 с НТП „Полски път” по КВС, като се запази площта на имота.
4. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба
„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с. Яковци,
като се отрази изключването на имот № 024013 от КВС на землище с. Яковци и
промяната на околовръстния полигон на с. Бръчковци.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н
Валентин Гуцов закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 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 „АТО на ОбС“
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