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П РО ТОКОЛ  
 

№ 5  

 
Днес 30 април 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-жа Росинка Георгиева и г-жа Снежана Капинчева. 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,        
г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, г-н Драгомир Цанев – 

юрисконсулт, г-жа Зоя Василева – гл.експерт „ОСКП”, г-н Стоян Комитов – кмет на 
кметство с.Константин, 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.Илаков рът,  г-н Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци,     

г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци, г-жа Силвия Йорданова – кметски 

наместник с.Чакали, 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, г-н Стоян Вараджаков – кметски 

наместник с. Руховци. 

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 отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Правила за реда и условията за финансово 

подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
община Елена  за 2014 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно участие на община Елена в регионално сдружение по 

смисъла на чл.24 от Закона за управление на отпадъците. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за 
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен 

план за комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС 

на землище с.Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л.м. 

                                                                                                               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 отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане на Правила за реда и условията за финансово 

подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
община Елена  за 2014 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
4. Предложение относно приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно участие на община Елена в регионално сдружение по 

смисъла на чл.24 от Закона за управление на отпадъците. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за 
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
7. Предложение относно одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен 

план за комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС 

на землище с.Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л.м. 

                                                                                                               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 
отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, като уточни, че в рамките на 
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проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена 
и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", 

Дейност 5 „Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други 

документи“, екип на изпълнителя „Прайм Консултинг“ съвместно със специалисти от 
общинската администрация анализира Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, приета с Решение № 104 / 

27.11.2008 г. на Общински съвет Елена. Направените изводи са, че наредбата е остаряла и 

не съответства на промените в нормативната уредба през годините, в резултат на което е 
направена препоръка за отмяна на действащата и приемане на нова наредба. Разработения 
проект е разгледан в постоянните комисии на Общински съвет - Елена и върнат за 
доработване с Решение № 32 / 27.03.2014 г. Общинската администрация внася повторно 

проекта за наредба след нанесени несъществени, главно технически и редакционни 

изменения, както и прецизиращи текстове за разглеждане от Общински съвет – Елена. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 28.03.2014 г. от 17.30 часа предложението за отмяна на 
действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 28.04.2014 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на 
действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- 1. 

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 отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 39 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8 от 
Закона за нормативните актове, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение №104 / 27.11.2008 г. на Общински съвет Елена. 

2. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена. 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.04.2014 г. 
 

 4

 

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 на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена. 
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена, като уточни, че практика в много общини е при 

формиране на местния бюджет да бъдат заделяни целеви средства за финансиране на 
проекти в областта на културата, приоритетно на творци и организации, живеещи и 

осъществяващи дейност на територията на съответната община, както и на други, чието 

творчество е свързано с историята, бита и културата на родния край. Финансирането на 
подобни дейности стимулира творците, обогатява и съхранява за поколенията културно-

историческото наследство. При разработването на бюджета на община Елена за 2014 г. в 
дейност „Други дейности по културата“ са заложени средства в размер на 5 000 лв., 
предназначени за подпомагане на издателски инициативи. И през изминалите години 

община Елена е подпомагала със средства от общинския бюджет издания на еленски 

творци. Редно е финансовото подпомагане на проекти в областта на книгоиздаването и 

книгоразпространението да става по предварително установен и оповестен ред, което ще 
даде възможност за повече прозрачност, по-обективна преценка и по-добра организация 
по отношение на финансирането, контрола и отчитането на бюджетните средства. В 

случай, че проектът за правила бъде приет, Общината има готовност да обяви първия 
конкурс през настоящата година. Времето и практиката ще покажат доколко тези правила 
са работещи и дали имат нужда от последващо усъвършенстване.  

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

дейности “ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 28.04.2014 г. от 18.00 часа предложението за приемане на Правила за реда и 

условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в 
община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 28.03.2014 г. от 17.30 часа предложението за приемане на 
Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Аз ще изразя лично мое становище. Хубаво е да има 
ред и условия при финансовото подпомагане на творчеството, свързано с историята и бита 
на Еленския край. Ефекта от приемането на тези правила според мен ще бъде повече 
отрицателен, от колкото положителен. Излишно бюрократизираме творческия процес. 
Десетки са книгите издадени във времето, които съхраняват за поколенията културно-

историческото наследство на родния ни край. Доста краеведи пишат за еленския край, без 
да търсят финансова помощ от община Елена. Търсят и намират финансиране за изданията 
си. Според мен чрез приемането на тези Правила няма да се стимулират творците, а ще се 
утежнява процеса. Финансирането на всяка книга може да става с отделно решение на 
Общинският съвет. Авторите ще пишат книги или ще подготвят проекти за конкурс? В 

тази връзка няма да подкрепя внесеното предложение. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, дами и господа 
общински съветници. Ще мотивирам допълнително внесеното от мен предложение за 
приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена. Смятам, че чрез приемане на Правила ще 
стимулираме не само традиционните краеведи, а и по-младите автори, които трудно могат 
да си осигурят финансиране. Имаме запитване от млади автори, които се опитват да 
издадат свои творби свързани с историята на Елена и Еленския край. Относно сложността 
на проектите, които трябва да се представят. Не става въпрос за сложни проекти с тежки 

изисквания. Две странички са достатъчни. Както казах времето ще покаже дали тези 

Правила ще имат успех. 

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

гласуване предложението за приемане на Правила за реда и условията за финансово 

подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 40 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена  

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Правила за реда и условията за финансово подпомагане на проекти в 

областта на  книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена 

 

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 на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 2014 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 2014 г., като 

уточни, че в изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, 

Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Елена е внесла за разглеждане и приемане проект 
на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2014 г., съобразно 

потребностите на децата и техните семейства в общината.  На 09.04.2014 г. Обществения 
съвет за закрила на детето е разгледал проекта на свое заседание и след внасяне на 
съответните предложения и допълнения, същият придоби вида, в който е представен на 
общинските съветници. Целта на програмата е да изведе на преден план общинските 
приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните 
местни потребности. Нов момент в тазгодишната програма е възможността за 
стимулиране и закрила на децата с изявени дарби, което е включено в Приоритет VІ на 
предложения проект. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 28.04.2014 г. от 18.00 часа предложението за приемане на Общинска 
програма за закрила на детето в община Елена за 2014 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”, 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
община Елена  за 2014 г.: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 41 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 

2014 година 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1, т.1 

от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2014 година 

 

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 
приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския 
план за развитие. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския 
план за развитие, като уточни, че изтичането на всеки програмен период е следвано от 
процес на преглед и оценка на постигнатите резултати и планиране на следващия 
програмен период. Периодът на изпълнение на Общинския план за развитие на община 
Елена (2007 - 2013 г.), е приключил в края на миналата 2013 г. Съгласно чл. 34, ал.1 от 
Закона за регионалното развитие, не по-късно от една година след изтичането на периода 
на действие на Общинските планове за развитие се извършва последваща оценка. 
Организацията по извършването на тази оценка е задължениe на кмета на общината. 
Оценката на изпълнение на стратегическите документи представлява неразделна част от 
цикъла на стратегическото планиране. Тя има за цел не само да констатира нивото на 
постигане на заложените в плана цели, приоритети и мерки, но и да послужи като 

коректив на цялостния процес на управление на развитието на територията. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

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

икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 28.04.2014 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 
Доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за 
развитие, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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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 приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 42 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие 
 

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.34 от Закона за регионалното развитие и чл.42 от 
Правилника за неговото прилагане, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Елена (2007-2013 г.) 

2. Възлага на кмета на общината организацията по изпълнението на направените 
препоръки в хода на разработване на Общински план за развитие на община 

Елена (2014-2020), както и чрез отделни мерки и действия по отделните 
препоръки. 

 

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 
участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за 
управление на отпадъците, като уточни, че община Елена е член на Сдружение „За чисти 

селища“, създадено по вече отменения Закон за управление на отпадъците. Същото ще 
бъде закрито по реда, предвиден в неговия устав, а имуществото му ще бъде прехвърлено 

в полза на новосъздаденото регионално сдружение. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 28.03.2014 г. от 17.30 часа предложението за участие на 
община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за управление на 
отпадъците, като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.04.2014 г. от 17.00 часа 
предложението за участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 
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от Закона за управление на отпадъците, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Милко Моллов – общински съветник: Имам следния въпрос. Всяко такова сметище 
генерира освен разходи и приходи. Ще получим ли приходи ние?  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Въпроса е резонен. Депонираните отпадъци могат 
да бъдат оползотворени чрез изграждане на сепарираща инсталация, инсталация за 
производство на ел.енергия. Тези генерирани приходи не са достатъчни за покриване на 
разходите. За това изграждаме регионално депо. Община Елена едва ли ще генерира нетен 

приход. Процентното участие на Общината в изграждането на регионалното депо е 5,90%, 

което ще ни осигури същия процент от прихода. Намаляването на разходите с 
реализирането на приходи ще бъде пропорционално и за нас. Едва ли ще намерим 

инвеститор за изграждане на сепарираща инсталация. В гр.София срещат сериозен 

проблем с намирането на  инвеститор за изграждане на фабрика за преработка на 
отпадъците. 

Други изказвания не постъпиха.  
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за участие на община Елена в регионално сдружение 
по смисъла на чл.24 от Закона за управление на отпадъците: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

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 отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 43 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от 

Закона за управление на отпадъците 
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На основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, и 

чл.52, ал.1 от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013 по 

оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за проект № DIR-5112122-11-79 

“Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново”, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за участието на община Елена в регионално сдружение с 
наименование “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, със седалище в гр. Велико 

Търново, което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на 

регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, 

посочен от финансираща организация. 

2. Регионалното сдружение си поставя следните цели: 

• съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от регион 

Велико Търново на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което 

е предвидено да се изгради в имот, собственост на община Велико Търново, в 

землището на с. Шереметя, местност „Остра могила”, община Велико Търново; 

• изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за 

управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други 

съоръжения за третиране на отпадъци; 

• ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната 

програма за управление на отпадъците; 
• създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на 

проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, 
държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда към Министерството на околната среда и водите или други 

национални публични източници на финансиране;  
• подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

• ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на 

отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед 

намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане 
на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;  

• постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 

отпадъците; 
• стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в 

процесите за управление на отпадъците; 
• насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 

местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, 
свързани с управлението на отпадъците; 

3. Дава съгласие регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъци, които 

ще се изградят след създаване на регионалното сдружение да са съсобственост на 

общините - членове на сдружението, съобразно дяловото им участие. 

4. Дава съгласие община Елена да участва спрямо процентното си разпределение в 

разходите по изграждане на регионалното депо и въвеждането му в експлоатация, в 

разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, като прави 

парични (имуществени) вноски, съобразно планирания размер на разходите по 
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изготвена и представена от община Велико Търново план-сметка за отделните етапи 

от строителството. 

4.1. Процентното участие на община Елена в разходите за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на регионалното депо да е 5.90 %. 

4.2. Процентното участие на община Елена да се осигурява с бюджетни средства и да 

се внася в срок, определен от общото събрание на сдружението. 

4.3. При осигуряване на финансиране на проект(и) за отделни етапи от 

строителството на регионалното депо и / или за други съоръжения за третиране на 

отпадъци, общината да участва процентно в размера на приноса на регионалното 

сдружение за реализирането на проекта. 

5. Дава съгласие община Елена да заплаща всяка година за срока на съществуване на 

регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:  

• разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. 

текущи консумативни разноски; 

• разходи за ремонт, реконструкции и подобрения; 

• разходи за персонал; 

• административни разходи; 

• разходи за консултантски услуги; 

• разходи за изготвяне на проекти; 

• разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки; 

• разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията; 

• други разходи, свързани с изпълнение на целите на Регионалното сдружение; 

Размерът на целевата годишната вноска да се определя от общото събрание на 

регионалното сдружение на база абсолютна стойност за един жител, умножено по 

броя жители на всяка от общините съгласно актуалните (статистически) данни за 

постоянен или настоящ адрес на населението във всяка община. 

6. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев с ЕГН 

6910015300, да участва в първото общо (учредително) събрание на регионалното 

сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува от името на 

общината при приемане на решенията за създаване на регионалното сдружение, за 

избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав и подписва 

необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази 

волеизявленията си с интересите на община Елена.   

На основание чл.24, ал.2 от ЗУО, копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на 
община Велико Търново. 

 

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 
актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, като 

уточни, че Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се 
включват ръководители на звена за социални услуги, представители на общината, както и 

други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в 
областта на социалните помощи и социалните услуги. В община Елена Общественият 
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съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта 
на социалните помощи и социалните услуги е създаден с Решение № 64/11.04.2004 г., 
впоследствие актуализиран с Решение № 87/27.06.2012 г. Поради настъпили във времето 

персонални промени, отново се налага да бъде прието решение за актуализиране на 
състава на Обществения съвет.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Мартин Трухчев - член на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 28.03.2014 г. от 17.30 часа предложението за актуализиране 
състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване 
на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, като го подкрепят с 
4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 28.04.2014 г. от 18.00 часа предложението за актуализиране състава на 
Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на 
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, като го подкрепя с 5 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване 
на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи 

и социалните услуги: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р ЕШ Е Н И Е  № 44 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните 
помощи и социалните услуги 

 

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.35, ал.1 от Закона за социално подпомагане и 

чл.52 от Правилника за неговото прилагане, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Решение № 87 / 27.06.2012 г. на Общински съвет – Елена 

2. Определя състав на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните услуги в община Елена, 

както следва: 

Председател: Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена 

и членове:  Росинка Недялкова Георгиева, общински съветник; 

Стефка Петкова Костадинова, общински съветник; 

   д-р Георги Йорданов Пеев, общински съветник; 

   Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство Константин; 
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Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално 

подпомагане” - гр. Елена; 

Златина Димитрова Николова, управител на Домашен социален 

патронаж - гр. Елена; 

Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството към 

Съюза на инвалидите в България - гр. Елена; 

Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги и 

временна заетост” в община Елена.               

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на 
линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на землище с.Средни колиби с 
обща дължина на трасето 519 л.м. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на 
линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на землище с.Средни колиби с 
обща дължина на трасето 519 л.м. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.04.2014 г. от 17.00 часа 
предложението за одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен план за 
комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на 
землище с.Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л.м, като го подкрепят с 5 гласа 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за одобрявана на подробен устройствен план – 

парцеларен план за комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и 

подземно) по КВС на землище с.Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л.м: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

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 отсъства 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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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  № 45 / 30.04.2014 г. 
 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за 

комбинирано трасе на линеен обект - кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на 

землище с. Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л. м. 

 

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

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 
територията,, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за комбинирано трасе на 

линеен обект - кабел 1 кV (подземно и въздушно), попадащ в имот № 000650 (с НТП 

„Съобщителни проводи и съоръжения”), имот № 054067 (с НТП „Полски път”), имот 

№ 054100 (с НТП „Други зем. територии”), имот № 000555 (републикански път ІІІ-
551 Елена - Средни колиби - Дебелец), имот № 000670 (общински път ІV клас за с. 
Бадевци) и имот № 056056 (с НТП „Полски път”) по КВС на землище с. Средни 

колиби, с обща дължина на трасето 519 л. м. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на кабел 1 кV, имот № 000650 (с НТП 

„Съобщителни проводи и съоръжения”), имот № 054067 (с НТП „Полски път”), имот 

№ 054100 (с НТП „Други зем. територии”), имот № 000555 (републикански път ІІІ-
551 Елена - Средни колиби - Дебелец), имот № 000670 (общински път ІV клас за с. 
Бадевци) и имот № 056056 (с НТП „Полски път”) по КВС на землище с. Средни 

колиби, с обща дължина на трасето 519 л. м. и сервитут 1 829 кв. м. след заплащане 
на изготвената и приета оценка на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

Решението подлежи на обжалване на основание чл. 215 от Закона за устройство на 
територията, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община 
Елена пред Административен съд - гр. Велико Търново. 

 

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

Валентин Гуцов закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

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

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова 

Гл.специалист ОбС 


