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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1  

 
Днес 22 януари 2015 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като 

отсъства 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-жа Зоя Василева – главен експерт 

„ОСКП”, г-н Стоян Комитов – кмет на с.Константин, г-жа Зоя Ангелова – кмет на 

с.Майско, инж.Николай Колев – кмет на с.Беброво, г-жа Пенка Тодорова - кметски 

наместник с.Палици, г-жа Сийка Николова - кметски наместник с.Марян, г-н Стоян 

Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник 

с.Ил.рът, г-н Йордан Добрев – кметски наместник с.Средни колиби, г-жа Севгюл Ниезиева 

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

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

наместник с.Блъсковци. 

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

констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 16 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 Отчет за дейността на Общински съвет -Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. 

                                                                                          Вн.:Председател ОбС   

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 

година.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2014 година. 

                                                                                                                Вн.:Председател ОбС  

5. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината      
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6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                       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 16 общински съветника. 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 16,  “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 Отчет за дейността на Общински съвет -Елена и 

на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. 

                                                                                          Вн.:Председател ОбС   

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 

година.  

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2014 година. 

                                                                                                                Вн.:Председател ОбС  

5. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                          

6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет  

Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., като уточни, че в 

изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

Председателят на Общинският съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 

Отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината.  За отчетния период са проведени 7  
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заседания – 6 редовни и 1 изнесено в гр.Хисаря. За разглеждане в заседанията на 

Общинския съвет са внесени 68 предложения. Приети са 67 решения. По внесени 

материали от: Кмета на Общината – 66 предложения; Председателят на  Общинския съвет 

2 предложения; Общински съветници –  не са внасяли предложения; Към Кмета на 

Общината бе отправено писменно питане от общински съветник, с желание питането да не 

бъде внасяно на заседание на Общински съвет. Няма върнати решения от Областният 

управител на Област Велико Търново, нито спрени с прокурорско разпореждане. 
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно – отсъствието от 

заседанията е по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от 

града и др./, за което своевременно е уведомяван председателят на Общинският съвет. За 

периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. Постоянните комисии към Общински съвет - Елена са 

провели 27 заседания. Динамична и ползотворна е работата на постоянните комисии, няма 

непроведени заседания поради липса на кворум.  

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

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 21.01.2015 г. от 16.00 часа предложението за 

приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и на неговите комисии за периода 

01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Ще приемем предложението. Препоръката ми за в 

бъдещи отчети за дейността на Общинският съвет e да се отразява активността на 

общинските съветници. За последните месеци общинския съветник Георги Пеев е задал 1 

въпрос. Вижте критичността ми не е към опозицията, а е към общинските съветници от 

нашата група. Много коректно го казвам. Този елемент – активност, да бъде отразявана. 

Направеният коментар е препоръка, а не конкретно предложения за допълване на този 

Отчет. Аз подкрепям внесеното предложение 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Стефан Минчев – общински съветник: Позволявам си да се намеся. Г-н Топалов, дебатите 

по внесените предложения водим в заседанията на Постоянните комисии. На заседанията 

на Общинският съвет се стремим да сме делови. Незная защо не вземате участие в 

Постоянната комисия, в която сте член. Ще бъдете много полезен с Вашия опит.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Решенията се вземат на заседанието на Общинският 

съвет. Постоянните комисии на своите заседания излизат със становища, които се 

докладват на сесията. Не всеки общински съветник е в Комисия, която е разглеждала 

дадено предложение. Нормално е всеки да има собствена позиция, нека си ги казваме. 

Нека дискутираме и бъдем активни, и в заседанията на Общинският съвет. Имам причини, 

поради които не вземам участие в заседанията на Постоянните комисии, но ако ме 

поканите мога да дойда, след като ще бъда и полезен. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Милко Моллов – общински съветник: Смятам, че г-н Топалов и г-н Минчев са прави. 

Постоянните комисии са профилирани и становищата, които са взели следва да натежават 

при вземане на решенията на Общинския съвет. 

Валентин Гуцов – Председател ОбС: И двамата са прави. В заседанията на Постоянните 

комисии се задават въпроси, дискутират се внесените предложения. Нека има активност в 

заседанията на Общинският съвет. Г-н Топалов е много активен на сесия. До голяма част 

ние сме си изяснили нещата в заседанията на Постоянните комисии и е неуместно да 

задаваме едни и същи въпроси. 
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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 приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Елена и на 

неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.2, чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  за 

периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии  за 

периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

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 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 

администрация за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 

администрация за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г., като уточни, че за периода 

Общински съвет - Елена е приел  67 решения. Единадесет от тях са за сведение и/или 

спрямо тях няма по-нататъшни действия от страна на общинската администрация и не 

подлежат на изпълнение, а останалите 56 се разпределят по статус на изпълнение както 

следва: изпълнени: 44; в процес на изпълнение: 9; предстоящи за изпълнение: 3; отложени 

и отменени: няма; частично изпълнени: няма; в процес на изчакване:няма; неизпълнени: 

няма. 

През отчетния период няма върнати решения от областен управител на област Велико 

Търново за ново обсъждане. За същият период няма и официално спряно решение с 

прокурорско разпореждане. 

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

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 21.01.2015 г. от 16.00 часа предложението за 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от общинската 
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администрация за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- 2. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Елена 

от общинската администрация за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г.: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Елена от 

общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет - Елена за периода 

01.07.2014 - 31.12.2015 г. съгласно Приложение № 1. 

 

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 Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2014 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите  

общинска собственост за 2014 г., като уточни, че предоставения Отчет показва актуалното 

състояние в областта на управлението и разпореждането с общинска собственост през 

2014 година. 

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

Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 21.01.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане Отчет за 

изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2014 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

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

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

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

свое заседание проведено на 21.01.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане Отчет 

за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2014 г., 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 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 приемане Отчет за изпълнението на Програмата за 

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

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”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” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 8, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66а от Закона за общинската 

собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление 

на общинско имущество, Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост за 2014 г. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за 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 21.01.2015 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 

допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 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 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2014 година. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2014 година 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27, т.2 от Вътрешните правила за 

заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2014 година в размер на 780 лв. 

 

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 

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на Общинския съвет. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им 

в специализирани органи на Общинския съвет. 

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 21.01.2015 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 

възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в 

специализирани органи на Общинския съвет, 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 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет 

 

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.34, ал.ал.2 и 8 от същия, Общински съвет  

Елена 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена 

за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2014 година в 

размер на 250 лв. 

2. Възнаграждението по т.1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения 

на общинските съветници за месец януари 2015 г., при спазване на условията на 

чл.34, ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

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 

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 

постигнати резултати за 2014 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за 

постигнати резултати за 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 21.01.2015 г. от 16.30 часа предложението за изплащане на 

допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати 

резултати за 2014 година, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година: 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през  2014 година 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, т.6 и чл.27, т.1 от Вътрешните правила за 

заплатите в общинска администрация в община Елена, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати за 2014 година, както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  330лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 330 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 300 лв. 

 

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 

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена. 

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

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

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

свое заседание проведено на 21.01.2015 г. от 16.30 часа предложението за определяне 

размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 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. 

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

гласуване предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 22.01.2015 г. 

 

Относно: Определяне размера на основните трудовите възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Елена  
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Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена, както следва: 

1. На кмета на кметство Константин – 630лв.; 

2. На кмета на кметство Майско – 630 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 580 лв. 

 

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

Валентин Гуцов закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:15 часа. 

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

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

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Гл.специалист „АТО на ОбС“ 


