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П РО ТОКОЛ  
 

№ 3  

 
Днес 06 март 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 Йордан Йорданов и д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие 

взеха: заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа 

Ивона Кънчева-Савова, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”,              

г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, арх.Красимир Попов – главен 

архитект на общината, г-н Калоян Златев – ст.експерт „ОСГТ”, г-н Стоян Комитов – кмет 

на кметство с.Константин, 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, г-жа Стефка Христова 

кметски наместник с.Гърдевци, г-жа Боряна Янакиева – временно изпълняващ длъжността 

кметски наместник с.Средни колиби. 

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 на Краткосрочен план за енергийна ефективност 

на община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Елена през 2014 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - план за застрояване на имоти № № 097010 и 097012 по КВС 

на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско 

свободно жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище 

с. Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване" 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно включване на имот № 038008 по КВС на землище с. 

Средни колиби в околовръстния полигон на с. Раювци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП "пасище, 

мера") по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и 

промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на 

землище гр. Елена, собственост на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-

р Димитър Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” 

ЕООД – в несъстоятелност. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 

17.02.2014 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходи за лечение. 

                                                                                                               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 на Краткосрочен план за енергийна ефективност 

на община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Елена през 2014 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - план за застрояване на имоти № № 097010 и 097012 по КВС 

на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско 

свободно жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище 

с. Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно включване на имот № 038008 по КВС на землище с. 

Средни колиби в околовръстния полигон на с. Раювци. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП "пасище, 

мера") по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и 

промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на 

землище гр. Елена, собственост на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-

р Димитър Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” 

ЕООД – в несъстоятелност. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 

17.02.2014 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходи за лечение. 

                                                                                                               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 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община 

Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община 

Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение, като уточни, че провеждането на 

енергийната политика  включва  проучване, проектиране, финансиране и ръководство по 

изпълнението на пакети от енергоефективни и икономически изгодни мерки в нови или 

изградени сгради и промишлени системи, при гарантирано намаляване на разходите за 

енергия за отопление, климатизация, топла вода, осветление и подобряване на комфорта. 

Разработването на планове и програми за енергийна ефективност от органите на 

държавната власт и органите на местно самоуправление е регламентирано в Закона за 

енергийната ефективност. Анализът на консумацията на енергия и разпределението по 

компоненти и сектори показва, че енергията, която се консумира е предимно за 

съоръжения за отопление и осветление. Сградният фонд е сравнително остарял, дограмата 

на сградите е дървена, компрометирана, покривите са без хидроизолация, което налага 

извода, че за повишаване на ефективността на енергопотреблението сградният фонд се 

нуждае освен от мерки за ремонт и поддържане, така и от мерки за топлоизолация. За 

отопление се използват локални топлоизточници. Котлите работят с нафта, горелките са 

неефективни, липсва (в повечето случаи) измервателна апаратура и автоматизация. 

Констатира се неоправдано голям разход за енергия във всички сфери. Общината изцяло 

заплаща разхода за енергопотребление, като в много случаи се налага то да се свежда до 

минимум, като се влошава комфорта в обитаваните сгради. Условията не отговарят на 

нормативните изисквания за температура, влажност, осветеност и др. показатели. 

Аналогичен е проблема с уличното осветление. От голямо значение за жителите на 

общината е постигането на ниски разходи за енергия и ефективното и изразходване, което 

обуславя като приоритет за община Елена, внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 

свое заседание проведено на 04.03.2014 г. от 16.30 часа предложението за приемане на 

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. с Програма за 

неговото изпълнение, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Не приемайте изказването ми като критика, но кое е 

плана и кое е програмата в цялото предложение, не разбрах. Нека не се четат целите 

програми, наредби. На общинските съветници са ни раздадени материалите, ние сме се 

запознали с тях. Който от гражданите прояви интерес може да отвори интернет страницата 

на Общината и да се запознае. Краткосрочен план за енергийна ефективност с програма за 

неговото изпълнение за период 2013-2015 година. 2013 година изтече. Предлагам на стр.10 

2013 година да стане – Програма за 2014-2015 година. Всяка програма следва да има 

индикатори за ресурсна обезпеченост. Преди години сме предприемали мерки за 

енергоефективна реконструкция, внедряване на ВЕИ за СОУ „Ив.Момчилов”. За в бъдеще 

може да се стъпи на старите документи. В Закона за енергийната ефективност е записано, 

че се изготвят за определен програмен период. За мен краткосрочния план е неизпълним. 

Съмнявам се, че за две години ще се реализира. Аз няма да подкрепя това предложение. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-н Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Г-н Топалов, приемането на този 

план е задължение, което е вменено на органите на местната власт по изискванията на 

Закона за енергийна ефективност. Дали ще се изпълни е въпрос на договаряне. Нека ние 

сме подготвени с готов план. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: Като стана въпрос за енергоефективна реконструкция 

на СОУ „Ив.Момчилов”, нека инж.Иванова ни запознае как стоят нещата с проекта за 

кандидатстването на община Елена пред Националния доверителен екофонд за 

финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ ”Иван 

Момчилов” и НУ ”Иларион Макариопалски”, приет с наше решение от миналата сесия. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”: Краткосрочната програма 

включва няколко обекта. Техническа грешка е изписаната 2013 година. Моля да се 

коригира Програмата и се изпише 2014-2015 година. Възложена е актуализация на проекта 

за енергоефективна реконструкция на СОУ и НУ. Другите обекти касаят енергийно 

обследване, защото имат срок 3-ри години. 

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на 

община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 18 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община 

Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение 
 

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

администрация и чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, Общински съвет - 

Елена  

Р Е Ш И: 

 

 Общински съвет – Елена приема Краткосрочен план за енергийна 

ефективност на община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение. 
Възлага изпълнението на Краткосрочен план за енергийна ефективност на 

община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение на Кмета на община 

Елена.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Елена през 2014 година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Елена през 2014 година, като уточни, че изготвената програма за развитие на читалищната 

дейност в община Елена е в изпълнение на Закона за народните читалища. Цели 

обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и укрепване на читалищата, като 
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важни обществени институции. Поставени са конкретни задачи за повишаване 

обществената роля на читалището и все по-дълбокото му утвърждаване като  традиционен 

културен, образователен и информационен център. Програмата за развитие цели да 

обогати визията и мисията на народните читалища.  

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 04.03.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 година, като го подкрепят с 4 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Ще гласувам „за”, но искам да акцентирам на един 

момент. В с.Майско, едно от най-големите села на територията на общината няма 

регистрирано читалище. Отчитам го, като взаимна грешка в годините. Всички знаем, че 

читалището не е сградата, а съвсем други неща по Закона за народните читалища. Нека в 

този програмен период помогнем в с.Майско да бъде учредено читалище. Не мога да 

направя конкретно предложение. На Багалевци, където се дават много пари за 

инфраструктура, имаше регистрирано читалище без да има сграда, но какво се случи, вече 

няма. От предложената Програма се вижда, че читалищната дейност на територията на 

общината е много добре развита. Всички 18 народни читалища са изготвили програми за 

развитието на дейността си през годината. Много са инициативни и дано успеят да 

осъществят тези намерения, като техни мероприятия. Лошо е, че липсва финансовата 

обезпеченост на мероприятията в програмата. Общината не може да субсидира дейността 

на читалищата. Трябва да се търси външно финансиране. От бюджета се отделят средства, 

които са крайно недостатъчно за ремонтни дейности. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-н Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Разширяване диапазона на 

читалищната дейност – много добре. През 2012 година ходихме на срещи по селата. В 

с.Майско и с.Яковци бе поставен въпроса за учредяването на читалища. За да стартира 

процедурата по учредяване по Закона за народните читалища трябва да се събере подписка 

от минимум 50 лица. В с.Яковци се заеха с инициативата и успяхме да регистрираме 

читалище. Такава инициатива от с.Майско не дойде. Съгласен съм с Вас г-н Топалов, за 

учредяване на читалище в с.Майско. Там има много талантливи деца, които могат да 

развиват таланта си чрез развитието на читалищната дейност. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Приемаме програма за развитие на читалищната 

дейност за 2014 година. Не Ви питам какво сте направили през 2013 година. Съвсем 

коректно Ви призовах да бъдем по-инициативни да помогнем в с.Майско да се регистрира 

читалище. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: За да предприемем каквито и да било постъпки, 

жителите на с.Майско трябва да пожелаят да учредят такава институция. На сила не 

можем да направим нищо. Да ще помогнем при регистрацията, но не от нас трябва да 

дойде инициативата.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Стефка Костадинова – общински съветник: Читалището на Разпоповци по Закона за 

народните читалища се приема за градско и за неговото учредяване бяха необходими 150 

лица. Членската маса бе набрана не само от живущите в Разпоповци, а от цялата страна, 

тъй като няма такова ограничение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: Не мислех да вземам отношение по внесеното 

предложение, но г-н Топалов ме провокира с това политическо изказване за с.Майско. Не 
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е първата програма за развитие на читалищната дейност, която Общинският съвет приема. 

Говоря за 5-6 години назад. Сега ли осъзнахте нуждата от читалище в с.Майско? Не 

виждам отново кметицата на с.Майско да е в залата. Тя явно няма отношение към работата 

на общината и Общинският съвет. На предното заседание г-жа Зоя Ангелова направи 

сцена, като напусна залата, което аз намирам за признак на лошо възпитание.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, разговора не отива в правилна 

посока. Коректно бе предложено да окажем съдействие на жителите от с.Майско, да си 

учредят читалище. Не е редно в едно от най-големите села на общината да няма такава 

институция, но съществото на темата се изкриви. В работата на община Елена и 

Общински съвет прозира отношение към с.Майско. Демонстративното отношение се видя 

на предното заседание, когато бе орязан бюджета на кметството. Не бива в заседанията на 

Общинският съвет да се насажда лошо отношение. Да не подминаваме въпроса с лека 

ръка, а да им окажем съдействие. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: Колеги, отклоняваме се от същността на внесеното 

предложение. Моля Ви да се ограничавате в изказванията си.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Никой не е искал конфликт. Призовах Ви само да 

помогнем. Г-н Йорданов нажежи нещата, с изказването си за лошо възпитание на 

кметицата на с.Майско.  

Други изказвания не постъпиха. 

Залата напуска общинският съветник г-н Стефан Минчев. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

община Елена през 2014 година 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 19 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Елена през 2014 г. 
 

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

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 

година. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - план за застрояване на имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище 

с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС. 
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Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата влиза общинският съветник г-н Стефан Минчев.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - план за застрояване на имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище 

с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС, като уточни, че е 

постъпило заявление от Стоян Стоянов, гр. Варна, за изработване на Подробен 

устройствен план – план за застрояване на имоти №№ 097010, с НТП „Стопански двор” и 

097012, с НТП „Изоставена нива” по КВС на землище с. Блъсковци. Имотите са съседни, 

намират се северозападно от с. Блъсковци и граничат от запад с общински път ІV клас за с. 

Велевци. Имот № 097010 е застроен с двуетажна сграда с жилищно предназначение 

(битова сграда). Намерението на собственика е да се определи ново конкретно 

предназначение на двата имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване”, след което те 

да бъдат обединени в един нов имот с проектен № 097015 по КВС на землище                    

с. Блъсковци.  

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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - план за застрояване на имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище 

с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС, като го подкрепят с 
4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 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 на имоти №№ 097010 и 097012 по КВС 

на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско 

свободно жилищно застрояване" и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 20 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – план за застрояване за имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище с. 
Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно 

жилищно застрояване” и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС 
 

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 на имоти №№ 097010 и 097012 

по КВС на землище с. Блъсковци и обединяване в нов имот с проектен № 097015 с 
ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”; 

1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура – трасе за външно Ел захранване на имот с проектен № 097015 по 

КВС на землище с. Блъсковци, заедно с план схемата за електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура – трасе за външен водопровод до имот с проектен № 097015 по КВС 

на землище с. Блъсковци, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на имоти № № 097010 и 097012 по КВС на землище с. Блъсковци, 

обединяване в нов имот с проектен № 097015 с ново конкретно предназначение – „За 

ниско свободно жилищно застрояване” и Подробен устройствен план – парцеларен 

план за трасета на елементите на техническата инфраструктура. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със 
срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските 
земи. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Стоян 

Константинов Стоянов, гр. Варна, ул. „Д-р Недялка Головина” № 4, ет. 1, ап. 1, за 

имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП – парцеларен план за Ел 

и ВиК захранване на имот с проектен № 097015 по КВС на землище с.Блъсковци.  

 

Председателя на Общинският съвет – Елена даде думата за процедура на: 

г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Предстоят няколко еднотипни точки от дневния 

ред. Предлагам да не се четат целите материалите, всички ние сме ги получили и сме се 

запознали. Едно изброяване на имоти и граници трудно ще бъде разбираемо от 

слушателите по местния радиовъзел. Предлагам г-н Димитров да ни запознава накратко с 

проекта за решение.  

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

гласуване направеното процедурно предложение да не се четат целите предложения, а в 

резюме да се  запознават общинските съветници с проектите за решение: 

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище с. 

Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване". 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище с. 

Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване", като уточни, че е постъпило заявление Румяна Стойчева, гр. Велико 

Търново, за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 

012056 с начин на трайно ползване „Нива” по КВС на землище с. Буйновци. Имота 

граничи от изток и юг с околовръстния полигон на с.Велковци. Достъпът до имота е от 

имот № 513.3 по одобрена кадастрална карта, собственост на възложителите и може да се 

захрани с ток и вода от съществуващата инфраструктура. Инвестиционното намерение е за 

изграждане на жилищна сграда за собствени нужди.  

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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище с. 

Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване", като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 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 на имот № 012056 по КВС на землище 

с. Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно 

жилищно застрояване": 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

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” 
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13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 21 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване за имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци 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 Подробен устройствен план - План за застрояване за 

имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново конкретно 

предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на 

устройствена зона Жм. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности". 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности", като уточни, че е постъпило заявление от Даниел Савов, гр. Елена, за 

изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 001988 с НТП 

„Изоставена нива” по КВС на землище гр. Елена. Имота граничи на север с околовръстния 

полигон на ул.„Чукани” и с имот № 966.8 по кадастрална карта, собственост на 

Възложителя. Достъпът до имота е от полски път на юг и от север през имота в полигона. 

Инвестиционното намерение на собственика е за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота „За туристически и развлекателни дейности”. 
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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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности", като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

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 на имот № 001988 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности": 

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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 22 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване за имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни 

дейности” 
 

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  
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Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 001988 по КВС на 

землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

туристически и развлекателни дейности”; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 001988 по КВС на 

землище гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 001988 по КВС на землище 
гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни дейности” 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 Даниел 

Костадинов Савов, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. Даниел Костадинов Савов, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, 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 ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности". 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности", като уточни, че е постъпило заявление с от Даниел Савов, за изработване на 

Подробен устройствен план - план за застрояване на имот № 104060 с НТП „Изоставена 

нива” по КВС на землище гр. Елена. Имота се намира на юг от околовръстния полигон на 

ул. „Чукани” и граничи от север с полски път, продължение на улица в населеното място. 

Инвестиционното намерение на собственика е за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота „За туристически и развлекателни дейности”. 
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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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и развлекателни 

дейности", като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За туристически и 

развлекателни дейности": 

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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 23 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване за имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни 

дейности” 
 

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  
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Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 104060 по КВС на 

землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

туристически и развлекателни дейности”; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 104060 по КВС на 

землище гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 104060 по КВС на землище 
гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни дейности” 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 Даниел 

Костадинов Савов, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. Даниел Костадинов Савов, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, 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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис". 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис", като уточни, че е 

постъпило заявление от Костадин Димитров, гр. Елена, за изработване на Подробен 

устройствен план - план за застрояване на имот № 104167 с начин на трайно ползване 

„Изоставена нива” по КВС на землище гр. Елена. Имота се намира на запад от 

околовръстния полигон на ул. „Чукани”. Инвестиционното намерение на собственика е за 

изграждане на параклис.  

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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 
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предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис", като го подкрепят с 4 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище 

гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - "За параклис": 

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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 24 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване за имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За параклис” 

 
 

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 № 104167 по КВС на 

землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За параклис”; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 104167 по КВС на 

землище гр. Елена, 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 № 104167 по КВС на землище 
гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За параклис” 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 

Костадин Савов Димитров, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, за имотите 
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета 

на техническата инфраструктура.  

5. Костадин Савов Димитров, гр. Елена, ул. „Стара планина” № 17, 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 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за включване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби в 

околовръстния полигон на с. Раювци. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за включване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби в 

околовръстния полигон на с. Раювци, като уточни, че е постъпило заявление от 

„Великотърновска промишлена група” ООД, за включване на имот № 038008 по КВС на 

землище с.Средни колиби в околовръстния полигон на с.Раювци. Искането на собственика 

е допустимо. С писмо на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново, е дадено становище 

относно включване в строителни граници на имоти от КВС с приключила процедура по 

промяна предназначение. 

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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за включване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби в 

околовръстния полигон на с. Раювци, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Сега ще помоля администрацията да внимава, какво 

пише. Хубаво четете г-н Димитров, но неправилно. Името на управителя на 

„Великотърновска промишлена група” ООД, който ми е личен приятел е Румен Добрев 

Горанов, а не Коларов, както е записано в предложението. Моля да се коригира. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: Да, допусната е техническа грешка при изписване 

името на управителя на „Великотърновска промишлена група” ООД. Грешката е в 

мотивите към предложението, не касае проекта за решение. Извиняваме се ще бъде 

коригирано. 
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Други изказвания 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 № 038008 по КВС на землище с. Средни 

колиби в околовръстния полигон на с. Раювци: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 25 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Включване на имот № 038008 по КВС на землище с.Средни колиби в 

околовръстния полигон на с.Раювци 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 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 на имот № 038008 по картата на възстановената 

собственост (КВС) на землище с. Средни колиби с променено предназначение - „За 

ниско свободно жилищно застрояване” (Решение № 100 / 12.07.2012 година на 

Общински съвет - гр. Елена и точка ІІ (9) от Решение № КЗЗ-06 / 25.10.2012 година на 

ОД „Земеделие” гр. В. Търново) за включване в околовръстния полигон на                 

с. Раювци.  

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в строителна граница на имот № 038008 по 

КВС, обединяване с имот № 350.78 по кадастрална карта с. Раювци и поставяне на 

околовръстния полигон на с. Раювци по границата на новообразувания УПИ. 

3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба 

„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с. Средни 

колиби, като се отрази изключването на имот № 038008 от КВС на землище с. Средни 

колиби и промяната на околовръстния полигон на с. Раювци. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, на основание чл.37 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, отстъпи ръководенето на 

заседанието на съвета на заместник председателя на Общински съвет – Елена г-ца 

Магдалена Борисова.  

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Заместник председателя на Общински съвет – Елена г-ца Магдалена Борисова даде 

думата на заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите 

с предложението за съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП "пасище, мера") по 

КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП "пасище, мера") по КВС 

на землище с. Тодювци, собственост на община Елена. 
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Заместник 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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП "пасище, мера") по КВС 

на землище с. Тодювци, собственост 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 16 общински съветника. 

На основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, г-н 

Валентин Гуцов не участва в гласуването. 

Заместник председателя на Общински съвет – Елена г-ца Магдалена Борисова на 

основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

подложи на поименно гласуване предложението за съгласие за корекция на имот № 

000365 (с НТП "пасище, мера") по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община 

Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ Не участва в гласуването 

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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 26 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на 

землище с. Тодювци, собственост на община Елена 
 

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

местната администрация, във връзка с чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи и § 6, ал.8 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър, Общински съвет - Елена  
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за корекция на имот № 000365 с площ 4 877 кв. м., НТП „Пасища, 

мери”, местност „Поленито” по КВС на землище с. Тодювци, съгласно изготвените 
скици - проект за разделяне (делба) на три новообразувани имота с проектни № № 

000367 с площ 2 247 кв. м., НТП „Пасища, мери”, 000368 с площ 729 кв. м., НТП 

„Полски път” и 000369 с площ 2 139 кв. м., НТП „Пасища мери” по КВС на землище 
с. Тодювци. 

2. Дава съгласие да се промени НТП на имот с проектен № 000367 по КВС на 

землище с. Тодювци от „Пасища, мери” на НТП „Нива”, общинска частна 

собственост.    

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина 

на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на землище гр. 

Елена, собственост на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина 

на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на землище гр. 

Елена, собственост на община Елена, като уточни, че е постъпило искане от 

„Сортоизпитване - Елена” ООД, представлявано от Милко Моллов, за даване на съгласие 

за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване на имот 

№ 001454 - „водоем” по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена. След 

направено геодезическо заснемане на имот № 001454 с НТП „Водоем” по КВС на землище 

гр. Елена се констатира изместване на имота, при което се засягат имот № 001465 с НТП 

„Пасище”, имот № 001466 с НТП „Нива”, имот № 001455 с НТП „Нива”, всичките 

собственост на „Сортоизпитване - Елена” ООД гр. Елена и имот № 001453 с НТП 

„Пасище”, община Елена, имот № 000080 с НТП „Дере, община Елена и имот № 001087 с 

НТП „Полски път”, община Елена. От огледа се установява, че за имот № 001454 по КВС 

неправилно е вписан НТП „Водоем”. В действителност този участък има повишени 

подпочвени води и за НТП на имота следва да се запише „Преовлажнени орни земи”.  

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 05.03.2014 г. от 16.30 часа 

предложението за съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина 

на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на землище гр. 

Елена, собственост на община Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма /на основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, г-н Милко Моллов не участва в гласуването/. 

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.37 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, помоли г-н Милко Моллов да не 
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участва в гласуването, след което на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 

предложението за съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина 

на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП "водоем") по КВС на землище гр. 

Елена, собственост 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 отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ Не участва в гласуването 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 27 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина 

на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище 
гр. Елена, собственост на община Елена 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи и §6, ал.8 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за корекции от контактна зона на имоти № 001453 с НТП „Пасище”, 

имот № 000080 с НТП „Дере и имот № 001087 с НТП „Полски път”, всичките в 

местност „Стубеля” по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена.  

2. Дава съгласие за промяна на НТП на имот № 001454 с площ 345 кв. м. по КВС на 

землище гр. Елена от НТП „Водоем” на НТП „Преовлажнени орни земи” - общинска 

частна собственост. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 
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предложението за определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност, като уточни, че с решение от 07.01.2014 г., 
Великотърновският окръжен съд, е обявил в несъстоятелност “МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ” - ЕЛЕНА” ЕООД, прекратявайки дейността на предприятието, като е лишил 

органите на управление на дружеството от правомощията да се разпореждат с 

имуществото. органите на дружеството са с прекратени правомощия по отношение 

разпоредителни сделки с вещи от масата по несъстоятелността. Това е така нареченото от 

правната теория десезиране на органите на управление на дружеството. Това, обаче, не 

означава, че те изобщо преустановяват дейността си. Управителят на дружеството има ред 

задължения и процесуални права в хода на целият съдебен процес, до финалът му. Това е 

неговата остатъчна компетентност. Всичко това налага да бъде взето решение за 

определяне възнаграждение на управителя за времето, през което продължава да 

изпълнява своите, макар и силно ограничени от закона, функции. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 

свое заседание проведено на 04.03.2014 г. от 16.30 часа предложението за определяне 

възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД – в 

несъстоятелност, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 28 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност 
 

 

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

местната администрация, чл.147, ал.1 и ал.2, и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност, в размер на 450 лв., считано от 

09.01.2014 г. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи с управителя на „МБАЛ „Д-Р 

ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност, д-р Йорданка Иванова 
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Садинова, анекс към договора за управление, в съответствие с т.1 от настоящото 

решение.  

3. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания по т.1 от 

настоящото решение да бъдат за сметка на бюджета на община Елена.  

 

Председателят на Общински съвет – Елена на основание чл.70, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация даде думата за обяснение на 

отрицателен вот на: 

Магдалена Борисова – зам.председател на ОбС: Уважаеми колеги, искам да обясня, защо 

гласувах „против”. Мотивът ми, е че има колизия с Търговския закон и решението на 

Великотърновският окръжен съд от 7.01.2014 година. Със своето решение съдът отнема 

правата на Общинският съвет, като управителен орган, под формата на Общо събрание. В 

много от Наредбите си Общинските съвети са записали, че освобождават управителите на 

общинските дружества при обявяване на дружеството в несъстоятелност.  

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД – в 

несъстоятелност. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН”ЕООД – в 

несъстоятелност, като уточни, че със свое решение Великотърновският окръжен съд е 

обявил неплатежоспособността на „БАЛКАН“ЕООД. Открито е производство по 

несъстоятелност и дейността на предприятието е прекратена. По данни от счетоводството 

единствен кредитор на предприятието е Националната агенция по приходите. Органите на 

дружеството са с прекратени правомощия по отношение разпоредителни сделки с вещи от 

масата по несъстоятелността и защото е наложена обща възбрана върху тях. До 

приключване на процеса обаче, управителят продължава да има ред задължения и 

процесуални права до финалът му. Това е неговата остатъчна компетентност. Теоретично, 

той разполага и с ред процесуални права в процеса по несъстоятелност, доколкото изобщо 

ще се стигне до необходимост от упражняването им, заради спецификата на този процес с 

един кредитор в лицето на НАП. Всичко това налага да се вземе решение, за определяне 

на възнаграждение на управителя за времето, през което продължава да изпълнява своите, 

макар и силно ограничени от закона, функции. 

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 04.03.2014 г. от 16.30 часа предложението за определяне 

възнаграждение на управителя на „БАЛКАН”ЕООД – в несъстоятелност, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

Залата напуска общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

 

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

гласуване предложението за определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” 

ЕООД – в несъстоятелност: 

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



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 06.03.2014 г. 
 

 24

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 29 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД - в 

несъстоятелност 
 

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

местната администрация, чл.147, ал.1 и ал.2, и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон,, 

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на кмета на общината да сключи с управителя на „БАЛКАН” ЕООД - в 

несъстоятелност, Петко Василев Иванов, анекс към договора за управление, при 

запазване на досегашния размер на възнаграждението - 450 лв., считано от 11.11.2013 

година. 

2. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания по т.1 от 

настоящото решение да бъдат за сметка на бюджета на община Елена.  

 
На основание чл.65, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, предложи т.13 

предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във 

връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 

година и т.14 предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за 

подпомагане разходи за лечение, да бъдат обсъждани на закрито заседание. 

На основание чл.65, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

предложението: т.13 предложение относно продажба на стояща дървесина на корен 

(строителна дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал 

от пожар на 17.02.2014 година и т.14 предложение относно отпускане на еднократна 

парична помощ за подпомагане разходи за лечение, да бъдат обсъждани на закрито 

заседание: 

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

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във 

връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 

година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във 

връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 

година. 

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

Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 

свое заседание проведено на 04.03.2014 г. от 16.30 часа предложението за продажба на 

стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Йордан 
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Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 година, като го подкрепят с 4 гласа 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 

17.02.2014 година. 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 30 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във 

връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 

година 
 

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.111, ал.2, т.2, от Закона за горите, Общински 

съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

1. Продава на Йордан Христов Станчев с постоянен адрес с. Беброво, община 

Елена, ул. „Трета“ № 4, стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

подотдел 211 „е1“ в землището на с. Беброво, както следва: едра строителна 

дървесина – 5 куб.м. и средна строителна дървесина – 15 куб.м. при условията 

на Решение № 40 / 04.04.2013 г. на Общински съвет Елена. 

2. Отпуска еднократна парична помощ на Йордан Христов Станчев с постоянен 

адрес с. Беброво, община Елена, ул. „Трета“ № 4, в размер на 500 (петстотин) 

лева. 

3. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по 

т.1 и т.2 от настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с 

предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

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 04.03.2014 г. от 16.30 часа предложението за отпускане на 

еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение, като го подкрепят с 4 гласа 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

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

гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 31 / 06.03.2014 г. 
 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение 
 

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

местната администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Иван Любчев Стойков с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Теодор 

Теодоров“ № 13, еднократна парична помощ в размер на 1 000 (хиляда) лв. за 

подпомагане разходи за лечение. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по 

т.1 от настоящото решение. 

 

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

Валентин Гуцов закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.  

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова 

Гл.специалист ОбС 

 

 

 

 


