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П РО ТОКОЛ  
 

№ 2  

 
Днес 12 февруари 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 15 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-жа Снежана Капинчева и д-р Георги Пеев. От Общинска администрация 
участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината г-н 

Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, инж. Димитрина 
Иванова – директор на дирекция „УТОС”, г-жа Елка Николова – директор на дирекция 
„ФБМП”, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, г-жа Димка Петрова – 

директор на дирекция „ОСД” и гл.счетоводител, инж. Анка Стойкова – гл.инженер на 
общината, г-н Румен Георгиев– гл.инспектор „МП”, г-н Калоян Златев – ст.експерт 
„ОСГТ”, г-жа Цветана Гайдарова – ст.експерт „Образование, култура и вероизповедания”,               

г-жа Зоя Василева – главен експерт „ОСКП”, г-н Стоян Комитов – кмет на кметство 

с.Константин, г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство с.Майско, г-н Николай Колев – кмет 
на кметство с.Беброво,  г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-жа Сийка 
Николова - кметски наместник с.Марян, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник 

с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-н Стефан Димитров – 

кметски наместник с.Яковци, Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, г-жа 
Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци, г-жа Силвия Йорданова – кметски 

наместник с.Чакали, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Катя 
Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 

констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 
дневен ред : 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в 
община Елена през 2014 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно приемане Календар на културните събития и чествания на 

национални и местни празници в община Елена през 2014 година. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена пред Националния 
доверителен екофонд за финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на 
сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ ”Иларион Макариопалски”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост за 2014 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта в община Елена 

за 2014 година. 
                                                                                                               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 приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в 
община Елена през 2014 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно приемане Календар на културните събития и чествания на 

национални и местни празници в община Елена през 2014 година. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена пред Националния 
доверителен екофонд за финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на 
сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ ”Иларион Макариопалски”. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2014 г. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта в община Елена 
за 2014 година. 

                                                                                                               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 
приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране 
на капиталовите разходи за 2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране 
на капиталовите разходи за 2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз, като уточни, че в изпълнение на чл.84, ал.4  от Закона за публичните 
финанси и чл.29, ал.4 от 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, предлага окончателен 
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проект на Бюджет на Община Елена за 2014 г. в размер на 8 242 125 лв., Инвестиционна 
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година в размер на 8 362 606 

лв., в които влизат 6 523 896 лв. разчет за разходи за проекти по оперативни програми.  

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015 и 2016 г. 
Приходите за местни дейности са в размер на 3 616 241 лв. Целевата субсидия за 
капиталови разходи е 1 051 050 лв. За 18 читалища в общината заедно с резерва са 
разпределени 108 800 лв. Спортните клубове ще получат 56 200 лв., от тях 19 800 лв. са за 
футболните клубове, в т.ч. за детските и младежки формации към тях. За спортно-

туристическите събития са заложени 14 000 лв., а културния календар е обезпечен с 45 000 

лв. За първи път общината заделя пари от бюджета за подпомагане издаването на 
краеведски книги – на конкурсен принцип, които са в размер на 5 000 лв.  

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 10.02.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на 
община Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 
разходи за 2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, като предлагат в Инвестиционната програма, Функция 07: Почивно дело, култура, 
религиозни дейности: За обект Преустройство и реконструкция  читалище с. Яковци 

сумата от 6 000 лв. да стане 12 000 лв., за сметка на обект конструктивно укрепване 
ритуална зала с. Майско, като сумата от 15 000 лв. стане 9 000 лв.: 

Подкрепили предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

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 10.02.2014 г. от 16.00 часа предложението за 
приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране 
на капиталовите разходи за 2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз, 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, транспорт “ към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2014 г. от 16.00 часа 
предложението за приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. и Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 10.02.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на община 
Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 
2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като 

предлагат в проекта за решение в частта разчет за целеви разходи и субсидии да се 
допълни текста, както следва: „Субсидиите по т.т.4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се 
предоставят на съответните организации след представянето на пълен финансов отчет, 
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отчет за дейността през предходната година и протоколи от състезанията, като същите 
се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март.”. 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 

няма. 

В приложение № 5 рамката за изплащането на транспортните разходи се изравни за 
всички на 85%. 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

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 11.02.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане 
Бюджет на община Елена за 2014 г., Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи за 2014 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Зоя Ангелова – кмет на кметство с.Майско: Защо всяка година ни искате списък с най-

неотложните ремонти, които следва да се извършат по селата, след като не сте включили 

поне един от тях. В заявката бях писала ремонт на покрива на кметството, ремонт на 
оградата на кметството, преасфалтиране на кв.Кантона. Не съм включвала ремонт на 
ритуалната зала, по Ваша преценка сте отпуснали 15 000 лв. за укрепване, а сега се 
предлага сумата да се намали на 9 000 лв. В такъв случай по-добре да няма нищо за 
с.Майско. Ние сме полезни само когато има избори през другото време сме цигани. 

Г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство с.Майско напуска залата. 
Валентин Гуцов – Председател ОбС: През месец януари бяха проведени срещи, на които 

се обсъжда проекта за бюджет. Постарах се да присъствам на всички срещи и до колкото 

си спомням г-жа Зоя Ангелова не взема участие на нито едно обществено обсъждане на 
бюджета. Съжалявам, че напусна залата за да ме изслуша. Не присъства и на заседанията 
на Общинският съвет. Стараем се да включваме предложенията, които постъпват от 
граждани при провеждането на тези обществени обсъждания. Миналата година постъпи 

предложение от група ученици за изграждане спортна площадка в парк „Калето”, 

удовлетворихме тази инициатива на младежите. Тази година постъпи предложение от 
гражданин на проведеното обществено обсъждане, което сме включили в бюджета. 
Заложената сума за укрепване на ритуалната зала в с.Майско е голяма. Наложащо е 
укрепването на сградата, но все още не е остойностен ремонта. След като се направи 

разчет, ако е необходимо могат да се отпуснат средства през годината, когато се правят 
компенсирани промени. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Заявки за ремонт на сградите на кметствата сме 
получили не само от г-жа Зоя Ангелова. Сградите на кметствата са стари имат нужда от 
ремонт, така е. Г-н Комитов също иска ремонт на сградата в с.Констнатин. В 

инвестиционната програма сме включили укрепване на ритуалната зала в с.Майско, 

защото е констатиран сериозен проблем. В течение на времето се е получило улягане и 

трябва да се укрепи носещата конструкция. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Да се извърши ремонт на сградата на читалището в 
с.Яковци – няма лошо. Ако имаме конструктиван проблем с ритуалната зала в с.Майско, 

мисля че е по-наложащо да се наблегне на този проблем. Не бива да подценяваме ремонта 
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не се знае колко средства ще са необходими за укрепването, за това нека не намаляваме 
предвидената сума. Призовавам общинските съветници да не подкрепим внесеното 

предложение за намаляване средствата за ремонт на ритуалната зала в с.Майско и 

прехвърлянето им за читалището в с.Яковци. Искам да изразя несъгласие с уводните думи 

от протокола от проведеното публично обсъждане на бюджета. Дошли двама граждани. От 
тези думи ми стана мъчно. Не че през предходните години е било различно. Има ред и 

начин за внасяне на предложения за включване на обекти и мероприятия в проекта за 
бюджет. Провеждат се срещи с кметове и кметски наместници, с второстепенни 

разпоредители с бюджетни средства,  с представители на социалните и здравни заведения, 
спортни клубове и сдружения и други. Аз, като общински съветник не смятам, че трябва 
да присъствам на общественото обсъждане. Г-жа Зоя Ангелова също няма вина за това, че 
не е присъствала има ред и начин за внасяне на предложенията. Имам едно конкретно 

предложение за допълнение на Инвестиционната програма. Залагане нов обект: 
„Проектиране и възстановяване пешеходен мост (минушка) над р.Веселина на път за 
с.Киревци – на стойност 10 хил.лв., които да се вземат от предвидения резерв. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Лично аз имах друга настройка. Този ми е 26 

бюджет. Органа, който трябва да вземе решение е Общинският съвет. Тръгнахме накриво 

с дребни заяждания. Конфликт между г-н Йорданов и г-жа Зоя Ангелова за 6 хил.лв. – 

много дребно заяждане. Г-н Председател нека не злоупотребяваме с общественото 

обсъждане. Бюджет не се прави кампанийно, а след много срещи с представители от 
различни сфери. Доминация на позициите не бива да има, нека се вслушваме. Бюджета е 
добре балансиран – няма как да стане иначе. Чест прави по-добрата събираемост на 
приходите – нека си го кажем. По отношение на разходите: нормални неща. Отчита се 
това, което е постигнато. Един бюджет е своеобразна прогноза за приходите и разходите, 
които ще се реализират в годината. Следващ момент са индикативните разчети за 
средствата от европейските програми, които будят сериозен размисъл. В тях са отразени 

приход-депозит, разходи за заплати и издръжка. Отчитат се под формата приход - депозит, 
а не се реализират. Капацитета по реализация е нисък. По Програмата за развитие на 
селските райони – Проект обновяване и развитие на населените места в община Елена чрез 
изграждане на 9 детски площадки, укрепването на двете свлачища, защо още не са 
реализирани, а стоят на депозит? Общо и принципно ми е изказването. Нека запазим 

добрия тон, за да не си стига до обиди, както се получи с кметицата на едно от най-

големите села на територията на община Елена. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми, г-н председател, уважаеми колеги 

общински съветници. Предложението, което бе внесено от Постоянната комисия по 

”Общинска собственост, земеделие и гори” е по моя инициатива. Г-н Топалов Вие дадохте 
лош тон. Не съм искал да обидя никой. Напускането на залата на г-жа Зоя Ангелова е 
признак на лошо възпитание. По мое усмотрение 15 хил.лв. са много за укрепване на 
ритуалната зала в с.Майско, при условие, че скоро и бе правен ремонт, за това предлагам 

част от парите да се пренасочат за ремонта на сградата в с.Яковци. Ремонта не е 
остойностен, ако не стигнат тези пари през годината се правят компенсирани промени, ще 
гласуваме допълнителни средства. Вие политизирате нещата.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Нищо не политизирам. С изказването си г-н 

Йорданов продължавате да затъвате. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: Ремонта на сградата в с.Майско бе извършен по 

Ваше време, когато бяхте кмет на общината. Тогава защо не контролирахте, ремонтните 
дейности, а сега трябва да харчим тези пари за укрепване? 
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Валентин Гуцов – Председател ОбС: В течение на времето е премахната стена, която е 
била носеща. При ремонта е монтирана метална греда, с която де се укрепи конструкцията. 
Имаме констатиран сериозен проблем, но няма количествено стойностна сметка колко ще 
струва укрепването. Заложените средства са ориентировъчни. Г-жа Зоя Ангелова реагира 
по-емоционално, но не бе права, че за с.Майско не е предвидено нищо. Заложени са 
средства за водоснабдяване на кв.”Кантона”, за изграждане на спортна площадка в селото. 

Да съгласен съм, че това не е най-важното, но за това сме имали възможност да 
кандидатстваме, направили сме го и сега предстои реализацията. Не съм съгласен, че 
с.Майско е ощетено.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари: Уважаеми г-н Председател, , 

уважаеми г-н кмете, уважаеми общински съветници. Не съм обиден от нищо. В 

с.Каменари има 210 жители. Няма голяма миграция. Нека облагородим малко селото да 
стане приятно за живеене. В заявката съм включил няколко неща да бяхте включили поне 
едно. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: В заявката си сте включили ремонт на кметството, 

подмяна на тротоарни плочи. Ремонта на тротоарните плочи може да извършите с 
помощта на заетите по програмата за временна заетост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Драгостинов, имаме демонтирани тротоарни 

плочи. Организирайте се съвместно с хората по програмата за временна заетост и 

подменете тротоарните плочи. По бюджета общо ще кажа: за местни приходи прогнозата е 
реалистична, няма кухи обеми. Намаление има само от приходи от стояща дървесина, тъй 

като заложения приход миналата година не бе реализиран. Индикативните разчети или 

т.нар.проекти. По програмата за развитие на селските райони нямаме забавяния. 
Процедурите, през които се минава са тежки и минава време от 6-9 месеца, ако няма 
обжалване. Не може да обвиняваме колегите за липса на капацитет, работи се усърдно. 

Забавяне има по Оперативна програма Регионално развитие – обжалване на процедурата. 
За изграждане на 9 детски площадки доработвахме проекта, сега вече имаме технически 

проект и се надявам да проведем четвъртата обществена поръчка. Заложената сума в 
размер на 15 хил.лв. за конструктивно укрепване ритуална зала с. Майско е 
ориентировъчна. Поради улягане на носеща конструкция е необходимо да се сложи 

допълнителен трегер, укрепването може да изпълним и в рамките на предложените 9 

хил.лв. Относно предложението за реконструкция на минушката между Тодювци и 

Киревци. Идвали са хора в приемния ден и са ме занимавали с въпроса. Според мен да не 
го включваме, като обект в Инвестиционната програма, а като текущ ремонт, който ще 
извършим със средства от общинския бюджет. Не искам да намаляваме предвидения 
резерв. Средствата за заплати намаляват всяка година, а колегите от общинската 
администрация заслужават по-високи възнаграждения. Може да се наложи преместване на 
бройки от държавни дейности към дофинансиране с местни дейности. Решенията вземате 
Вие и ние ще се съобразим. Бюджета се приема сега тук от Вас.  

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 Инвестиционната програма, Функция 07: Почивно 

дело, култура, религиозни дейности: За обект Преустройство и реконструкция  читалище 
с. Яковци сумата от 6 000 лв. да стане 12 000 лв., за сметка на обект конструктивно 

укрепване ритуална зала с. Майско, като сумата от 15 000 лв. стане 9 000 лв.: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение в проекта за решение в частта разчет за целеви 

разходи и субсидии да се допълни текста, както следва: „Субсидиите по т.т.4.3.2.1., 

4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето 

на пълен финансов отчет, отчет за дейността през предходната година и протоколи от 

състезанията, като същите се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок 

до 31 март.”: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение в приложение № 5 рамката за изплащането на 
транспортните разходи да се изравни за всички длъжности на 85%: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение в Инвестиционната програма в §5100 основен ремонт 
на дълготрайни материални активи, функция 08 икономически дейности и услуги да се 
добави обект: Ремонт пешеходен мост (минушка) над р.Веселина на път за с.Киревци, с 
годишна задача 10 000 лв.: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за приемане Бюджет на община Елена за 2014 г., 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 12 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2014 г., индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС 

№.3/ 2014. г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община Елена,, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема бюджета на община Елена за 2014 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 8 242 125 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 

4 631 884 лв., както следва: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в 

размер на 3 658 547 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на  63 350 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 17 050 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.  на СОУ 

„Ив. Момчилов” 1 050 лв.; на Музей на Възраждането 16 000 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните 

програми за училища (-) 20 398 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на  913 335 лв., 

съгласно Приложение №1-1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 610 241 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 357 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 892 471  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 047 000 лв., в 

т.ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 837 200 

лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

в размер на 209 800 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 

в размер на 1 045 050 лв, в т.ч. 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински 

пътища в размер на 795 600 лв. 

1.1.2.4.2. За други разходи с инвестиционен характер в 

размер на 249 450 лв.  

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на (-) 176 000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 20 000 лв. 

1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми (-) 39 489 лв.  

1.1.2.8. Временно съхранявани средства (-) 4 лв. 

1.1.2.9. Постъпления от приватизация 20 000 лв. 

1.1.2.10. Финансиране (-) 15 000 лв., съгласно Приложение №.1 
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1.1.2.11. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 499 213 лв. 

съгласно Приложение №1-1. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 8 242 125 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3; 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 631 884 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 160 497 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 449 744 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 64 000 лв. 

Финансирането на второстепенните разпоредители с бюджет по 

отношение на издръжката, осигурена от обща изравнителна субсидия, 

разходите за издръжка на дейностите към първостепенния разпоредител 

с бюджет, както и предоставянето на субсиди за спортни клубове и 

дружества, осигурена от обща изравнителна субсидия ще се извършва в 

размер на 95 на сто от предвидените средства по дейности, като 

останалите 5 на сто ще се предоставят след получаване на средствата от 

централния бюджет. 

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 8 372 

606 лв., съгласно Приложение №3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер 

на 1 108 400 лв. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от общински гори , 

средства от закрития фонд за инвестиции и дълготрайни активи и средства от 

приватизация общо 134 652 лв.  

2.3. Приема разчет за разходи, за проекти по оперативни програми  6 523 896 

лв.  

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2014 г., без звената от системата 

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №4. 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура и религиозни дейности” /без читалищата/ се определя 

от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва: 

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 7 800 лв. 

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 9 600 лв., в т.ч. 

1 000 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява 

разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната 

работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва ог 

Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера на 

реално извършените разходи, но не повече от 120 лв. 
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4.3. Определя конкретни размери и предназначение на СУБСИДИИ, както 

следва: 

4.3.1. За читалища – 108 800 лв., разпределени както следва: 

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 7.0 42 560 

2. НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво 1.0 6 080 

3. НЧ „Искра-1900” – с. Константин 1.0 6 080 

4. НЧ „Наука-1899” – с. Костел 0.5 3 040 

5. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 0.5 3 040 

6. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 0.5 3 040 

7. НЧ „Просвета-1897” – с. Палици 0.5 3 040 

8. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.5 3 040 

9. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци 0.5 3 040 

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 0.5 3 040 

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът 0.5 3 040 

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци 0.5 3 040 

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена 0.5 3 040 

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали 0.5 3 040 

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.5 3 040 

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци 0.5 3 040 

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби 0.5 3 040 

18 НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 0.5 3 040 

19. Резервна численост (за новоучредени читалища) 0.5 3 040 

20. Резерв (5%) - 5 440 

 ОБЩО: 17,0 108 800 

4.3.2. За спортни клубове – общо 56 200 лв., предназначени за 

подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание 

чл.59, ал.2 и чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическо възпитание и спорт 

(ЗФВС). Упълномощава Кмeта на Общината да договори условията за 

ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.  
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4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани 

спортни школи – 12 000 лв.;. разпределени както следва: 

− за спортен клуб по борба „Дан Колов“ – 4 300 лв.;  

− за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ – 6 100 лв.; 

− за клуб по конен спорт „Скайси - ЕФ” – 1 600 лв. 

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-

туристически школи – 6 200 лв., разпределени  както следва:   

− за клуб по ски-туризъм – 1 500 лв.;  

− за клуб по спортно катерене – 1 800 лв.;  

− за клуб по пешеходен туризъм – 1 000 лв.; 

− за клуб по вело-туризъм – 900 лв.; 

− за клуб на ветерани туристи – 1 000 лв.;  

4.3.2.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за 

стопанисване на туристическа база, предвидена за социален 

туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 18 200 

лв., от които не по-малко от 50% - за разходи за текущ и основен 

ремонт на туристическата база.  

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки 

формации към тях – 19 800 лв.  

− за ФК „Чумерна” - гр. Елена – 16 000 лв. 

− за ФК „Рудановски-1922“ - с.Константин – 3800 лв. 

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на 

съответните организации след представянето на пълен финансов отчет, 

отчет за дейността през предходната година и протоколи от 

състезанията, като същите се публикуват на интернет страницата на 

община Елена в срок до 31 март. 

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

− за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на 

вестник „Еленска Трибуна“ – в размер на 10 000 лв. 

− за „Балкан“ ЕООД – за покриване разходите за 

възнаграждение на управителя до обявяването на 

дружеството в несъстоятелност, съгласно решение на 

Общински съвет Елена – в размер на 7 620 лв. 

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

5.1. СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000 

лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 

лв. 

6. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 5. 
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6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 

по т.6.1., имащи право на транспортни разходи.  

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  7 389 710  лв., съгласно Приложение №6. 

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни 

дейности за периода 2014, 2015, 2016 г. 

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община 

Елена, съгласно Приложение №7. 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на  221 

119 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 г. в 

размер на 20000 лв. 

10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края 

на 2014 г. в размер на 280 608 лв. 

10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава 

кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в 

съответствие със ЗОД. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2014 година, като наличните 

към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2014 година,  като наличните 

към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 

% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2013 г., 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 67 592 лв., 

съгласно Приложение №.8 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 48 000 лв. 

15. Дава право на кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 

по делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения  в 

съответната делегирана дейност. 

15.2. В частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / 

или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение. 
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16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение  на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки  

за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети 

и обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2014 година. 

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и 

от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТИТЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ С 

ДЪРЖАВНИ ТРАНСФЕРИ за местни дейности в размер на 95% от посочените в 

Приложение №2-2 и 2-3. 

20. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани 

от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2014 г. 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и 

гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, 

възложени им от кмета на общината. 

21. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.72, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, обяви 10 мин. почивка.  

След почивката в залата присъстват 15 общински съветника. 
 

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 
приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2014 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2014 година. 

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 11.02.2014 г. от 17.00 часа предложението за приемане Календар на спортно-

туристическите събития в община Елена през 2014 година, като предлагат: 
І-во - средствата от общинския бюджет за провеждането на Турнир по футбол на 

малки вратички под патронажа на кмета на община Елена през месец април от 400 лв. да 
станат 500 лв. за сметка на средствата за етап от рали Твърдица – Елена, чийто размер да 
се намали от 2 000 лв. на 1 900 лв. 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 

няма. 

ІІ-ро – Пред проявите през месец април да се добави „общински”: 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Един въпрос: Предвидените средства за етап рали 

Твърдица-Елена, за организационно-технически дейности или са за награден фонд? 

Моторните спортове са актуални за еленчани. Нека не намаляваме отпуснатите средства, 
да се запази размера от 2 000 лв. Имам една препоръка към кмета на общината относно т.2 

от проекта за решение. Да не се нагърбва с много отговорности, защото зная какво е да си 

кмет. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Средствата предвидени в Календара на спортно 

туристическите събития за етап рали Твърдица-Елена, са предимно за организационно - 

технически дейности. Организаторите не са искали да се включваме със средства за 
награден фонд.  При всички мероприятия средствата са ориентировъчни, като се стремим 

да не правим преразходи. Дали да бъдат прехвърлени тези 100 лв. от едно мероприятие на 
друго ще решите Вие. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение средствата от общинския бюджет за провеждането на 
Турнир по футбол на малки вратички под патронажа на кмета на община Елена през месец 

април от 400 лв. да станат 500 лв. за сметка на средствата за етап от рали Твърдица – 

Елена, чийто размер да се намали от 2 000 лв. на 1 900 лв.: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение пред проявите през месец април да се добави 

„общински”: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за приемане Календар на спортно-туристическите събития в 
община Елена през 2014 година: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 13 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена 

през 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.17, ал.1, т.10 от същия, Общински съвет - 

Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2014 

г. (приложение към настоящето решение). 

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както 

и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане Календар на културните събития и чествания на национални и местни празници 

в община Елена през 2014 година. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане Календар на културните събития и чествания на национални и местни празници 

в община Елена през 2014 година. 
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 11.02.2014 г. от 17.00 часа предложението за приемане Календар на 
културните събития и чествания на национални и местни празници в община Елена през 
2014 година, като предлагат през м.октомври да се добави: 1 октомври - Международен 

ден на възрастните хора, със средства от общинския бюджет в размер на 150 лв., като се 
намалят средствата за Традиционни събори, годишнини и чествания в общината от 1 350 

лв. на 1 200 лв.: 

О
К
Т
О

М
В
Р
И

 

1 октомври - 

Международен ден на 
възрастните хора 

Община Елена,  
Клуб на пенсионера 

„Възраждане” гр.Елена 
150.00 лв. - 
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Традиционни събори, годишнини и 

чествания в общината 
Община Елена, 

кметствата, читалища 
1200.00 лв. - 

 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”- 

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 5 

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

 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам в Културния календар да включим 

честване на 70 години 9 септември. Организатор на проявата община Елена, със средства 
от дарения. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложение през м.октомври да се добави: 1 октомври - 

Международен ден на възрастните хора, организатори община Елена, Клуб на пенсионера 
„Възраждане” гр.Елена, със средства от общинския бюджет в размер на 150 лв., за сметка 
на средствата предвидени за Традиционни събори, годишнини и чествания в общината от 
1 350 лв. се намалят на 1 200 лв.: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението в Културния календар да се включи честване на 70 години 9 

септември. Организатор на проявата община Елена, със средства от дарения. 
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. Не се приема. 

Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане Календар на културните събития и чествания на 
национални и местни празници в община Елена през 2014 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 14 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Приемане Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 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.17, ал.1, т.10 от същия, Общински съвет - 

Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2014 г. (приложение към настоящето решение). 
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2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както 

и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства. 

 

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 
кандидатстване на община Елена пред Националния доверителен екофонд за финансиране 
на проект за енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ 

”Иларион Макариопалски”. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена пред Националния доверителен екофонд за финансиране 
на проект за енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ 

”Иларион Макариопалски”, като уточни, че сградите, в които се помещават СОУ “Иван 

Момчилов” и НУ “Иларион Макариополски” в гр. Елена се характеризират с влошени 

енергийни и топлофизични показатели. Отоплителната система е на течно гориво и е далеч 

от съвременните стандартии тенденции, което води до висок разход на средства и 

неефективно отопление на помещенията. Водени от желанието за внедряване 
енергоефективни мерки в сградите на двете градски училища, през 2013 г. се предприемат 
тези действия. След изготвянето на работния проект, предстои същият да бъде внесен в 

Националния доверителен екофонд, заедно с останалите необходими документи, един от 
които е решение на общинския съвет за кандидатстване за финансиране. След 

одобрението, следва провеждане на процедури за избор на изпълнител и извършване на 
необходимите строително-ремонтни и строително-монтажни работи. Финансирането на 
разходите, което може да се получи от НДЕФ, достига до 85%, а за останалата част от 
средствата следва да се осигури чрез финансиране от собствени средства или чрез поемане 
на дълг, който да се изплаща от спестените средства през годините. 

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 11.02.2014 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване 
на община Елена пред Националния доверителен екофонд за финансиране на проект за 
енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ ”Иларион 

Макариопалски”, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за кандидатстване на община Елена пред Националния 
доверителен екофонд за финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на 
сградите на СОУ ”Иван Момчилов” и НУ ”Иларион Макариопалски”: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 15 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена пред Националния доверителен екофонд 

за финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ 

„Иван Момчилов” и НУ „Иларион Макариополски” в гр. 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, в изпълнение на Краткосрочната програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за 
периода 2013 - 2015 г. (приета с Решение № 67 / 31.05.2013 г. на ОбС-Елена), Общински 

съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства за финансиране от 

Националния доверителен екофонд с проектно предложение „Повишаване на 

енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от 

сградите на СОУ „Иван Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“ в град 

Елена“. 

2. Декларира, че при одобряване на заявлението за финансиране, необходимото 

съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проекта, но не повече 

от 260 000 лв. без ДДС / 312 000 лв. с ДДС, ще бъде осигурено от собствени 

средства по бюджета на община Елена и/или делегираните бюджети на СОУ 

„Иван Момчилов“ и/или НУ „Иларион Макариополски“, или чрез поемане на 

дълг в съответствие с действащата нормативна уредба. 

3. Възлага на кмета на общината да организира и провежда процедурите по 

кандидатстването за финансиране, като периодично информира Общински 

съвет - Елена за тяхното развитие. 

 

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 
приемане Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 
2014 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 
2014 г., като уточни, че приложения проект на Програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост има за цел да осигури ефективно и рационално управление 
на общинската собственост през 2014 г. Същата е разработена въз основа на Стратегията 
за общинска собственост за периода 2011 – 2015 г., приета с Решение № 2 / 19.01.2012 г. 
на Общински съвет 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 11.02.2014 г. от 16.30 часа предложението за приемане Програма 
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като 

предлагат в частта Имоти, които община Елена има намерение да продаде: т.71 Имот № 

096001 по КВС на с. Беброво с ЕКАТТЕ 03054 с начин на трайно ползване „използв. 
ливада” с площ 124.556 дка. - АОС № 811 / 11.12.2013 г. да отпадне: 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение в Програма за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост за 2014 г., в частта Имоти, които община Елена има намерение да 
продаде: т.71 Имот № 096001 по КВС на с. Беброво с ЕКАТТЕ 03054 с начин на трайно 

ползване „използв. ливада” с площ 124.556 дка. - АОС № 811 / 11.12.2013 г. да отпадне: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за приемане Програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост за 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” 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 16 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 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: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 

2014 г. (приложение към настоящето решение). 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на Общински план за младежта в община Елена за 2014 година. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Общински план за младежта в община Елена за 2014 година. 

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 11.02.2014 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Общински план за 
младежта в община Елена за 2014 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 
„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам да не приемаме този 

документ наречен с гръмкото наименование общински план за младежта. Ако приемем 

един такъв план няма да съм изненадан, че много млади хора ще бягат от града. Нека 
плана се преработи от общинска администрация и се внесе отново с повече конкретика 
относно провеждането на наши мероприятия. Формалното приемане ще бъде отбий борч. 

Призовавам Ви колеги да не подкрепим внесения Общински план за младежта. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

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

Кънчев. Претендирам, че Плана отразява спецификата на младите хора в община Елена. 
МКБППМН работи активно за превенцията на престъпността, употребата на наркотици и 

злоупотреби с алкохол от малолетни и непълнолетни, детската агресия. Гръмко звучат 
фрази от образование към заетост, но това е държавна политика на социалното 

министерство. В предложения План е заложен наш местен опит. Кампании за изграждане 
култура на пътна безопасност. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на 
деца и младежи в неравностойно положение. Намерение за създаване на младежка 
организация. Разширяване дейността на Консултативния кабинет. Предлагате ли нещо 

конкретно да отпадне от Плана. Това, което казвате е много общо. Не съм съгласен така 
наедро да констатирате, че Плана не става. Това е обида за колегите. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник: Ни най-малко искам да обидя някой. Моето 

предложение е да се преработи плана в съответствие със спецификата на еленската 
община. Конкретно цитирам: Насърчаване на младите хора, чрез повишаване качеството 

на средното образование, съвместна работа с Местния съвет по туризъм за приемане на 
работа на млади хора, включително и по проекти, поощряване младежи с 
предприемачески инициативи. Това ако не са гръмки фрази? Поддържам си 

предложението да не приемаме общинския план за младежта, докато не бъде преработен. 

Други изказвания не постъпиха.  
Залата напуска общинският съветник г-н Милко Моллов.  
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване направеното предложението да отпадне приемането на Общинския план за 
младежта: 
“ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за приемане на Общински план за младежта в община Елена за 
2014 година: 
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 17 / 12.02.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Общински план за младежта в община Елена за 2014 г.  



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2014 г. 
 

 21

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта,  
Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

Приема Общински план за младежта в община Елена за 2014 г. (приложение към 

настоящето решение). 

 

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

Валентин Гуцов закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 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 


