ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№10
Днес 10 септември 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 12 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха г-н Йордан Йорданов, г-жа Магдалена Борисова, г-н Сашо Топалов, г-н Симеон
Кънчев и д-р Георги Пеев. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината
инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на
общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, арх.Красимир Попов – главен архитект на
общината, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Пенка Тодорова кметски наместник с.Палици, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци,
г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-н Стоян Драгостинов – кметски
наместник с.Каменари.
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 12 общински съветника.
Валентин Гуцов – председател на ОбС-Елена: Преди да Ви запозная с проекта за дневен
ред, Ви питам желаете ли заседанието да бъде озвучено? Ще се спазва ли тишина в залата
за да може радиослушателите да чуват предаването, тъй като от записът на последните
заседания не се е чувало нищо поради големия шум в залата.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване днешното заседание да не бъде озвучено:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване общинските съветници единодушно приеха
днешното заседание на Общинският съвет да не бъде озвучено.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските
пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за
стопанската 2015 / 2016 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на
община" и "кмет на кметство" във връзка с провеждането на избори за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на
управителя на „Буковец“ ЕООД.
Вн.:Председател ОбС
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4. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Защитено
жилище - гр. Елена" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2007 - 2013" и последващо преобразуване в "Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост - гр. Елена" като делегирана от държавата дейност.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни
планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.
захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП
„Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на
община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за
учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с помалко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ
"Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена.
Вн.:Председател ОбС
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев и
г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т. 12
в проект за дневен ред да се добави предложението за издаване на запис на заповед от
община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г., като т. 13 в проекта за дневен ред да се добави
предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ
"Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, като т. 14 в проекта за дневен ред да се добави предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд
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"Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци
Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци" и
като т. 15 в проекта за дневен ред да се добави предложението за изменения и допълнения
в Решение № 107/20.08.2015 г. относно кандидатстване на община Елена с проект по
подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи т. 3 от
проекта за дневен ред да стане последна точка, тъй като в момента управителя на
„Буковец“ г-н Стоян Златев пътува и ще бъде в залата след 30 мин.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Дочувам неща като последна сесия. Какво означава
това последна редовна сесия. Кой го регламентира това. В Закона за местното
самоуправление и местната администрация е разписано, че не само председателя на
Общинския съвет може да свиква заседание на Общинския съвет. Общински съвет може
да се свика по искане на една трета от общинските съветници. За първи път чувам тази
квалификация.
Валентин Гуцов – председател на ОбС-Елена: Предвидили сме днешното заседание на
Общинският съвет да бъде последното редовно заседание за този мандат, което не
означава, че до изтичане на мандата, ако се наложи Общинският съвет няма да бъде
свикан да заседава. По принцип Общинският съвет се свиква от неговия председател,
който ръководи заседанието. Ще се изразя по друг начин последното планирано заседание
на Общинският съвет.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам 15 мин.почивка. Допълнителните точки,
които ни се предлагат са обемисти. Намирисва ми на - да пробутаме нещо в последния
момент. Нека ни се даде възможност да се запознаем с допълнителните предложения,
защото става дума за много пари.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде 15 минути
почивка.
След почивката в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: На почивката групата съветници от БСП се
събрахме, обсъдихме и предлагаме четирите допълнителни точки да отпаднат от проекта
за дневен ред. Внесени са в много кратък срок. За тези точки е необходимо повече време
за запознаване, тъй като става дума за много пари. Да се прецени и насрочи удобна дата, и
се свика заседание на Общинският съвет.
Други 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 постъпилото предложение допълнителните четири точки да не бъдат включени
в дневния ред на днешното заседание:
“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т. 12 в проект за дневен ред да се добави предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т. 13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по
мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община
Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена,
сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т. 14 в проекта за дневен ред да се добави предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за
реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на участъци от
общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци",
път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци":
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т. 15 в проекта за дневен ред да се добави предложението за изменения и
допълнения в Решение № 107/20.08.2015 г. относно кандидатстване на община Елена с
проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.:
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението т. 3 от проекта за дневен ред да стане последна точка, като се
измести номерацията:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред с гласуваните допълнителни точки:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските
пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за
стопанската 2015 / 2016 година.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на
община" и "кмет на кметство" във връзка с провеждането на избори за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът.
Вн.:Кмета на общината
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4. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Защитено
жилище - гр. Елена" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2007 - 2013" и последващо преобразуване в "Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост - гр. Елена" като делегирана от държавата дейност.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни
планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.
захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП
„Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на
имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на
община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за
учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с помалко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ
"Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена.
Вн.:Председател ОбС
11. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от
23.12.2010 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126
"Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на
Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община
Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от
14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642
"Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена
- път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път
VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Вн.:Кмета на общината
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14. Предложение относно изменения и допълнения в Решение № 107/20.08.2015 г.
относно кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 "Помощ за
подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на
управителя на „Буковец“ ЕООД.
Вн.:Председател ОбС
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
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015
г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015
г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година,
като уточни, че в деловодството на община Елена е постъпило писмо от директора на
Областна дирекция „Земеделие“ - Велико Търново, с което е отправено искане за
предоставяне на имотите - полски пътища, които ще попаднат в масивите за ползване.
Общинският съвет следва в едномесечен срок да разгледа отправеното искане, като при
положително решение съответните полски пътища ще бъдат включени в заповедта по чл.
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Велико Търново,
която следва да бъде издадена до 01.10.2015 г.
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 09.09.2015 г. от 17.00 часа предложението за допълване на
Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. и даване на
съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост, попадащи в
масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година, 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 допълване на Програмата за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под
наем на полските пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година:
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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
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10
11
12
13
14
15
16
17

САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 108 / 10.09.2015 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища
общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за
стопанската 2015 / 2016 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и
чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за
2015 г. в частта ѝ „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под
наем“ със следната позиция: „ПОЛСКИ ПЪТИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ПОПАДАЩИ В МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В
ОТ ЗСПЗЗ“.
2. Дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016
година.
3. Определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 2 от
настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното
землище.
4. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на
имотите по т. 2 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на
земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на
Областна дирекция „Земеделие“ - Велико Търново за срок - стопанската 2015 / 2016
година.
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
избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на община" и "кмет на кметство"
във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на община" и "кмет на кметство"
във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г.
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 08.09.2015 г. от 16.00 часа предложението за
избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на община" и "кмет на кметство"
във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г., 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 избиране на временно изпълняващи длъжностите "кмет на
община" и "кмет на кметство" във връзка с провеждането на избори за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 109 / 10.09.2015 г.
Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и
„кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и
за кметове на 25 октомври 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и
за кметове на 25 октомври 2015 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Избира ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ от гр. Елена, ЕГН 6705281442, за
временно изпълняващ длъжността „кмет на община Елена“ за периода от изтичането
на текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Елена, в
случай, че действащия кмет на общината Дилян Стефанов Млъзев е регистриран за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
2. Избира АНКА ТОДОРОВА КОСТОВА от с. Беброво, ЕГН 5907291419, за временно
изпълняващ длъжността „кмет на кметство Беброво“ за периода от изтичането на
текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Беброво, в
случай, че действащия кмет на кметството Николай Емилов Колев е регистриран за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
3. Избира БЕДРИЕ КЯЗИМОВА ЕМИНОВА от с. Константин, ЕГН 5909118233, за
временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Константин“ за периода от
изтичането на текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на
кметство Константин, в случай, че действащия кмет на кметството Стоян Симеонов
Комитов е регистриран за участие в изборите за общински съветници и за кметове на
25 октомври 2015 г.
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4. Избира ДОЧКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА от с. Майско, ЕГН 6303201438, за
временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Майско“ за периода от
изтичането на текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на
кметство Майско, в случай, че действащия кмет на кметството Зоя Андонова
Ангелова е регистриранa за участие в изборите за общински съветници и за кметове
на 25 октомври 2015 г.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов направи процедурно
предложение да се запази поредността на първоначално предложената т. 3 от дневен ред,
тъй като управителя на „Буковец“ г-н Стоян Златев е вече в залата.
След което го подложи на гласуване:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за удължаване срока на договора за управление на
управителя на „Буковец“ ЕООД.
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 09.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за удължаване
срока на договора за управление на управителя на „Буковец“ ЕООД, 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.
На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
г-жа Снежана Капинчева, уточни, че няма да участва в гласуването.
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 удължаване срока на договора за управление на
управителя на „Буковец“ ЕООД:
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
отсъства
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
Не участва в гласуването
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” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 110 / 10.09.2015 г.
Относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на „Буковец“
ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от
Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 11 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските
дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Удължава срока на договора за управление на управителя на „Буковец” ЕООД
гр. Елена, Стоян Николаев Златев с ЕГН 800729****, за срок до избирането на нов
управител, но не по-късно от 01.09.2016 г.
2. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с
управителя на дружеството, Стоян Николаев Златев с ЕГН 800729****,
допълнително споразумение към договора за управление на „Буковец“ ЕООД,
считано от 01.09.2015 г. при условията на т. 1 от настоящото решение.
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
инициатива за откриване на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
инициатива за откриване на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът.
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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 08.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за инициатива за откриване на
социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена
изостаналост" в с. Илаков рът, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за инициатива за откриване на социална услуга "Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост" в с. Илаков рът:
“ЗА” – 14, “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 № 111 / 10.09.2015 г.
Относно: Инициатива за откриване на социална услуга „Център за настаняване от
семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” в с. Илаков рът
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия;
чл.36в, ал. 1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
в изпълнение на Годишния план за развитие на социални услуги през 2015 г., приет с
Решение № 34 / 27.03.2014 г. и Годишния план за развитие на социални услуги през 2016
г., приет с Решение № 34 / 23.04.2015 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Център за настаняване
от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места, на
адрес: с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано
от 01.01.2016 г.
2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната
дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, ведно с
мотивите към него, с искане за изпращане на предложение до изпълнителният
директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване на социалната услуга
по т. 1 от настоящото решение.
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
инициатива за откриване на социална услуга "Защитено жилище - гр. Елена" в рамките на
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" и последващо
преобразуване в "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр. Елена" като
делегирана от държавата дейност.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
инициатива за откриване на социална услуга "Защитено жилище - гр. Елена" в рамките на
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" и последващо
преобразуване в "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр. Елена" като
делегирана от държавата дейност, като уточни, че на 30.11.2015 г. изтича срока на
договора, осигуряващ финансирането в рамките на схемата за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Поради това е необходимо, с цел осигуряване на
устойчивост и в изпълнение на Годишните планове за социалните услуги в община Елена
за 2015 и 2016 г., да се предприемат мерки за обезпечаване непрекъснатото финансиране
на социалната услуга, считано от 01.12.2015 г., като делегирана от държавата дейност.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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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 08.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за инициатива за откриване на
социална услуга "Защитено жилище - гр. Елена" в рамките на оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" и последващо преобразуване в "Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост - гр. Елена" като делегирана от държавата
дейност, 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 инициатива за откриване на социална услуга "Защитено
жилище - гр. Елена" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2007 - 2013" и последващо преобразуване в "Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост - гр. Елена" като делегирана от държавата дейност:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 10.09.2015 г.
Относно: Инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище - гр.
Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост - гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия;
чл.36в, ал. 1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
в изпълнение на Годишния план за развитие на социални услуги през 2015 г., приет с
Решение № 34 / 27.03.2014 г. и Годишния план за развитие на социални услуги през 2016
г., приет с Решение № 34 / 23.04.2015 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище“ с
капацитет 8 места в гр. Елена, кв. „Север“, считано от 01.11.2015 г., с осигурено
финансиране по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001 - 5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” в рамките на оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”.
2. Предприема инициатива за преобразуване на социална услуга „Защитено жилище“
в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 8 места в гр.
Елена, кв. „Север“ и преминаване на същата от финансиране по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ към делегирана от държавата
дейност, считано от 01.12.2015 г.
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3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната
дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, ведно с
мотивите към него, с искане за изпращане на предложение до изпълнителният
директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване и последващо
преобразуване на социалната услуга по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасетата на линейни
обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен
№ 208052 по КВС на землище гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасетата на линейни
обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен №
208052 по КВС на землище гр.Елена.
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 09.09.2015 г. от 16.00 часа
предложението за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за
трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на
имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена, 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 одобряване на Подробен устройствен план –
парцеларни планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно
ел. захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.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
отсъства
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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113 / 10.09.2015 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларни планове за
трасета на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване
1
кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена
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 трасета на линейни
обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен
№ 208052 по КВС на землище гр. Елена с ново конкретно предназначение - „Цех за
сурово сушени месни продукти”:
1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ по улица в околовръстния
полигон на „Пърчевци” с дължина 16.69 лин м., през имот с проектен № 208054 по
КВС, собственост на Възложителя с дължина 29.55 лин. м. и през имот с проектен №
208051 по КВС, собственост на Възложителя с дължина 11.69 лин. м. Площ на
сервитута в урбанизираната площ е 50.07 кв. м., а площта в КВС е - 123.72 кв. м.;
1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ по улица в
околовръстния полигон на „Пърчевци” с дължина 41.26 лин м., през имот с проектен
№ 208054 по КВС, собственост на Възложителя с дължина 28.17 лин. м. и през имот с
проектен № 208051 по КВС, собственост на Възложителя с дължина 3.68 лин. м.
Площ на сервитута в урбанизираната площ е 86.65 кв. м., а площта в КВС е - 127.40
кв. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 1.2. след
заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд
гр. В. Търново.
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
съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282, с НТП „Полски
път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС
на землище с.Яковци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282, с НТП „Полски
път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС
на землище с.Яковци.
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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 и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.09.2015 г. от 16.00 часа
предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282,
с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна
собственост) по КВС на землище с.Яковци, 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 съгласие за извършване на ситуационна корекция
на имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с
НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци:
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
отсъства
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 Е Ш Е Н И Е № 114 / 10.09.2015 г.
Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 001282, с
НТП „Полски път” (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива” (частна
собственост) по КВС на землище с. Яковци
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост (ЗОС), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за извършване на ситуационна корекция на имот № 124018 с НТП
„Нива” и на имот № 001282 с НТП „Полски път”, при запазване площите на имоти.
2. Дава съгласие за корекция на НТП на имот № 001282 от „Полски път” в „Местен
път”.
3. Собственикът на имоти № № 124018 и 124023 по КВС на землище с. Яковци да
извърши необходимите процедури за корекцията на двата имота пред Общинска
служба „Земеделие” гр. Елена и община Елена, както и да полагане на трайна
настилка в участъците от пътя където такава липсва за своя сметка.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670, с НТП „Др.
селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“
(частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670, с НТП „Др.
селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“
(частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци.
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 09.09.2015 г. от 16.00 часа
предложението за съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670,
с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП
„Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци, 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 съгласие за извършване на ситуационна корекция
на имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община
Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци:
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
отсъства
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”
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14
15
16
17

АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 10.09.2015 г.
Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000670, с
НТП „Др. селскостопанска територия” (собственост на община Елена) и 065001, с
НТП „Ливада” (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост (ЗОС), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000670 (с
НТП „Друга селскостопанска територия”, общинска собственост) и 065001 (с НТП
„Ливада”, частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци, като се запази
начина на трайно ползване на имотите (НТП) и целостта на общинския имот.
2. Собственикът на имот № 065001 по КВС на землище с. Бойковци да извърши за
своя сметка необходимите процедури за корекцията на двата имота пред Общинска
служба „Земеделие” гр. Елена и община Елена.
ПО ДЕВЕТА 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
формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под
минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване
на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под
минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване
на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти, като
уточни, че след внасяне на предложението са настъпили промени в числеността на
учениците в паралелките в ОУ „Отец Паисий“ с.Константин. Помоли да се извърши
следната корекция в проекта за решение: в т.1.3. – една паралелка VIII клас с 12 ученици; да стане една паралелка VIII клас с 11 ученици и – една слята паралелка II и IV клас със 17
ученици; - да стане – една слята паралелка II и IV клас с 16 ученици.
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 08.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за формиране на паралелки в
училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой
17

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.09.2015 г.
ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни
средства, извън определените по единните разходни стандарти, 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 формиране на паралелки в училищата на територията на
община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за
учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 116 / 10.09.2015 г.
Относно: Формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по
изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016
година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните
разходни стандарти
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия и чл.
11 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на общината
за обезпечаване на учебния процес в общинските училища чрез формиране на
паралелки за учебната 2015/2016 г. с брой на учениците под минималния, определен в
Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, както следва:
1.1. В СОУ „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, община Елена:
- една паралелка І клас (непрофилирано обучение) с 13 ученици;
- една паралелка VІІІ клас (непрофилирано обучение) с 14 ученици;
- една паралелка Х клас (непрофилирано обучение) с 13 ученици;
- една паралелка ХІ клас (непрофилирано обучение) с 11 ученици.
1.2. В ОУ „Отец Паисий” - с. Майско, община Елена:
- една паралелка VІІ клас с 15 ученици;
- една паралелка VІІІ клас с 11 ученици.
1.3. В ОУ „Отец Паисий” - с. Константин, община Елена:
- една паралелка VІ клас с 13 ученици;
- една паралелка VІІ клас с 11 ученици;
- една паралелка VІІІ клас с 11 ученици;
18

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.09.2015 г.
-

една слята паралелка І и ІІІ клас с 16 ученици;
една слята паралелка ІІ и ІV клас с 16 ученици.

1.4. В ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена:
- една слята паралелка І и ІІІ клас с 10 ученици
- една слята паралелка V и VІІІ клас с 10 ученици
- една слята паралелка VІ и VІІ клас с 11 ученици.
2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на учениците
от информационната система „Админ” на Министерството на образованието и
науката към 01.10.2015 г. и 01.01.2016 г., размера на единния разходен стандарт за
един ученик и при условията на чл. 11, ал.ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
3. Възлага на кмета на общината осигуряването на допълнителните средства по т. 2
от настоящето решение.
ПО ДЕСЕТА 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
формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната
2015/2016 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и
осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни
стандарти.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната
2015/2016 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и
осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни
стандарти, като уточни, че единият ученик от ОУ "Отец Паисий" с. Константин се е
преместил в ОУ "Христо Ботев" с. Беброво в следствие на което се налага следната
корекция в проекта за решение: в т. 1.2. В ОУ "Христо Ботев" с. Беброво – една слята
паралелка II и IV клас с 6 ученици – да стане една слята паралелка II и IV клас със 7
ученици.
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 08.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за формиране на самостоятелни
или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ "Отец
Паисий" с. Константин и ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни
средства, извън определените по единните разходни стандарти, 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 формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко
от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ
"Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените
по единните разходни стандарти:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
19

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.09.2015 г.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 10.09.2015 г.
Относно: Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10
ученици през учебната 2015 / 2016 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин и ОУ
„Христо Ботев“ - с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън
определените по единните разходни стандарти
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия и чл.
11а от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на общината
за обезпечаване на учебния процес чрез формиране на самостоятелни паралелки с
по-малко от 10 ученици през учебната 2015 / 2016 г., както следва:
1.1. В ОУ„Отец Паисий” - с. Константин – една паралелка в V клас с 9 ученици;
1.2. В ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво – една слята паралелка ІІ и ІV клас с 7
ученици.
2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на учениците
от информационната система „Админ” на Министерството на образованието и
науката към 01.10.2015 г. и 01.01.2016 г., размера на единния разходен стандарт за
един ученик и при условията на чл. 11, ал.ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
3. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано искане до началника на
Регионалния инспекторат по образованието - гр. Велико Търново за формиране на
самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2015 / 2016 г. в ОУ
„Отец Паисий“ - с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво, община Елена
съгласно т.1, както и осигуряването на допълнителните средства по т.2 от
настоящето решение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов запозна
присъстващите с предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр. Елена, като уточни, че определения брой съдебни
заседатели за община Елена е 15. Постъпили са 8 заявления, като две от тях са били
оттеглени. В тази връзка предлага да се коригира проекта за решение, като отпаднат две от
подадените кандидатури на Марийка Димитрова Петкова и Виолета Стефанова Садинова.
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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 08.09.2015 г. от 16.00 часа предложението за
избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд
гр.Елена, като го подкрепя с 2 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- няма. На
основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена,
негоните комисии и взаимодействието му с общинска администрация г-жа Анастасия
Тонева-Пеева не участва в гласуването.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Елена, негоните комисии и взаимодействието му с общинска администрация
г-жа Анастасия Тонева-Пеева, уточни, че не участва в гласуването.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Районен съд гр.Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118 / 10.09.2015 г.
Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Районен съд гр.Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет Елена предлага на Окръжен съд гр.Велико Търново за
съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена следните лица:
1. Кина Христова Въчкова
гр.Елена
2. Катя Стоянова Цветкова
гр.Елена
3. Румяна Петрова Иванова
гр.Елена
4. Петко Николов Тонев
гр.Елена
5. Стоян Стоянов Атанасов
гр.Елена
6. Магдалена Любомирова Борисова гр.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, Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата за обяснение на отрицателен вот на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Не съм против лицата, които са предложени за
съдебни заседатели. Против системата съм. Това е неуважение труда на съдебните
заседатели.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА 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
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
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 09.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г., 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 издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от
23.12.2010 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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ПРОТИВ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ПРОТИВ”
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 119 / 10.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Договор
04/322/00461 от 23.12.2010 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на
проект № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена“,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет – Елена НЕ ПРИЕМА предложението, поради липса на
нужното мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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
относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция.
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 09.09.2015 г. от 16.30 часа предложението за относно
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от
03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на социалната
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в
кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, 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 относно издаване на запис на заповед от община
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Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на
данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект
04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция:
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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ПРОТИВ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ПРОТИВ”
“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 10.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в
УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“, сключен между Община Елена и ДФ
"Земеделие" - Разплащателна агенция
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Договор №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. за изпълнение на Проект 04/321/01126 "Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет – Елена НЕ ПРИЕМА предложението, поради липса на
нужното мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд
"Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци
Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд
"Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци
Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци", като
уточни, че на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки е прекратена
процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Строителство“,
Предмет: Изпълнение на строителство - монтажни работи за реализиране на проект №
04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община
Елена“ за път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR 3113 "Мийковци - Игнатовци".
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Какво означава прекратена процедура? Какви са
причините за прекратяване на процедурата?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Съгласно разпоредбите на Закона за обществените
поръчки процедурата е прекратена. Причината поради, която е прекратена процедурата, е
че имаме обжалване. Като възложител имам право да прекратя процедурата и няма да бъде
изпълнявана.
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 издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от
14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642
"Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена
- път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път
VTR3113 "Мийковци - Игнатовци":
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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
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11
12
13
14
15
16
17

СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
отсъства
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 121 / 10.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с
Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект №04/321/01642 "Рехабилитация
и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR
3086 "Елена - Блъсковци - Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR
3113 "Мийковци - Игнатовци"
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Договор №
04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект №
04/321/01642, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет – Елена НЕ ПРИЕМА предложението, поради липса на
нужното мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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
изменения и допълнения в Решение № 107/20.08.2015 г. относно кандидатстване на
община Елена с проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменения и допълнения в Решение № 107/20.08.2015 г. относно кандидатстване на
община Елена с проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., като уточни, че на 09.09.2015 г. от Министерство на земеделието и
храните е получено писмо, с което се дават указания за корекции и допълнение по
направеното заявление. За да бъдат изпълнени някои от тях е необходимо Общински съвет
Елена и Общински съвет Златарица да се произнесат със свои решения. През 2008 г.
Общински съвет Елена е взел решение, с което е дал съгласие община Елена да участва в
сдружение с нестопанска цел, което да се учреди по подхода ЛИДЕР между общините
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Елена и Златарица, като е определил тогавашния кмет на общината г-н Сашо Топалов, да
представлява община Елена в сдружението. Впоследствие е регистрирано сдружение
„Местна инициативна група Елена-Златарица“. Сдружението не е развивало дейност по
подхода ЛИДЕР на територията на общината, мандатът на Управителния съвет е изтекъл
на 29.01.2013 г., а сред членовете му дори не е вписан определеният от Общински съвет
Елена представител, г-н Сашо Топалов. Поради това е уместно решението от 2008 година
да бъде отменено, като по този начин ще бъде изпълнено изискването общината да не
членува в повече от една местна инициативна група.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 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 изменения и допълнения в Решение №
107/20.08.2015 г. относно кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1
"Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 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
отсъства
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ПРОТИВ”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ПРОТИВ”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 122 / 10.09.2015 г.
Относно: Изменения и допълнения в Решение № 107 / 20.08.2015 г. относно
кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 2; чл. 10, ал. 2 от
Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., както и с § 1, т. 11а от
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Допълнителните разпоредби към същата; чл. 12 от Закона за общинската собственост и
чл. 14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост в община Елена; в изпълнение на указанията, дадени с писмо изх. № 19-19-101-65 / 07.09.2015 г. на Министерство на земеделието и храните – управляващ орган по
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Допълва свое Решение № 107 / 20.08.2015 г., както следва:
1.1.1. Представител на нестопанския сектор: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК
- ЕЛЕНА - 1863“ - ГР. ЕЛЕНА, регистрирано по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и Закона за народните читалища, БУЛСТАТ: 000124172, адрес: гр.
Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2, представлявано от инж. Димитринка
Борисова Иванова – председател;
1.1.2. Представител на стопанския сектор: „БОБОВА МОГИЛА - 2000” ООД - С.
ГОРСКО НОВО СЕЛО, регистрирано по Търговския закон, ф. д. № 1439 / 2000 г. на
Великотърновски окръжен съд, БУЛСТАТ: 104528476, адрес: с. Горско ново село,
община Златарица, представлявано от Маргарита Йорданова Дамянова – управител.
3. Предоставя за нуждите на проекта ОФИС - стая № 108 в сградата на Общинска
администрация, на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 – публична
общинска собственост съгласно АОС № 283 / 25.07.2001 г., ЗАЕДНО С
НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ.
4. Декларира, че ОБЩИНА ЕЛЕНА НЯМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СДРУЖЕНИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛЕНА - ЗЛАТАРИЦА“, вписано под №
20081007009 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
обществено полезна дейност, БУЛСТАТ: 104702685, адрес: гр. Елена, ул. „Мир“ № 2,
вх. „А“, ет. 1, ап. 2.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена
г-н Валентин Гуцов закри 10-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
Мл.експерт „АТО на ОбС“
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