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П Р О Т О К О Л  
 

№ 2  

 
Днес 12 февруари 2015 г. от 14:15 часа в Голямата зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. От 

Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 

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

Кънчева-Савова, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”, г-жа Елка 

Николова – директор на дирекция „ФБМП”, г-н Христо Захариев – директор на дирекция 

„ФПХД”, инж.Анка Стойкова – гл.инженер на общината, г-жа Зоя Василева – главен 

експерт „ОСКП”, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт, г-жа Десислава Шопова – секретар 

на МКБППМН, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „ЧР“, арх.Красимир Попов – 

главен архитект на общината, 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-жа Румяна Тончева – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Севгюл Ниезиева 

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

г-н Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци, г-жа Катя Цветкова – кметски 

наместник с.Блъсковци, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци. 

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 17 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 Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития 

в община Елена през 2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                          

4. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за 

подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 

2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно промяна в капацитета на социална услуга "Дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост" - с. Илаков рът. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище 

с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

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

Подробен устройствен план  - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище 

гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                                                                                                

12. Предложение относно включване на имот № 000350 по КВС на землище 

с.Палици в строителна граница на с.Палици 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасета на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV 

на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

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

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: На заседанието на Постоянната комисия по 

„Бюджет, финанси и икономически въпроси“ се постави въпроса за допълване заглавието 

на предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз. В тази връзка, като вносител, 

предлагам следната редакция на т.4 от проекта за дневен ред: относно да придобие 

следната редакция:“ приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г., Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза 

за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 година“. 

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

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

Сашо Топалов – общински съветник: За първи път вчера се явих на заседание на 

ПК“Бюджет, финанси и икономически въпроси“. Там споделих, че ще направя 

предложение за поредността на точките в поканата. За мен Бюджета на община Елена е 

приоритетен. Приемам Програмата за управление на общинската собственост да бъде т.1, 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2015 г. 

 

 3 

но не съм съгласен, че Спортния и Културния календар на общината са по-важни от 

Бюджета. След приемане на Бюджета се градят тези два календара. В тази връзка съвсем 

коректно правя предложение т.2 от дневния ред на днешното заседание да бъде приемане 

Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2015 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015, 2016 и 2017 година. 

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

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: От 2014 година Спортния и Културния календар 

на община Елена се приемат отделно по мое предложение. Мотивите ми за това, са че по 

този начин им се предава по-голяма тежест. До тогава практиката бе да се приемат, като 

приложения към Бюджета. През годината, като се наложи промяна се налага 

актуализиране на целия бюджет, което е тромава процедура. По-лесно е да се извърши 

промяна на Спортния и Културния календар. Предлагам да се приемат преди Бюджета на 

общината, тъй като има предложение за допълване на календарите, което може да доведе 

до промяна сумарно в Бюджета.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Не искам разговора да тръгва в тази посока. В 

Република България първо се прима Бюджет, който регламентира колко средства ще се 

разходват през годината. Нелогично е да се разпределят средства преди да е приет 

Бюджета. 

Валентин Гуцов – Председател на ОбС: Ако няма конкретни предложения, моля да 

преминем делово към работа. Има постъпили две предложения. I-во т.4 от проекта за 

дневен ред да придобие следната редакция: „приемане Бюджет на Община Елена за 2015 

г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г., 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 

година“. И II-ро т.4 от дневния ред да стане т.2, като искам да направя едно уточнение. 

Приемем ли първо Бюджета не можем да променяме рамката на Спортния и Културния 

календар. Такава е логиката. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Мисля, че с тези изказвания манипулирате 

общинските съветници. Не виждам проблем. Вие добре сте запознат с постъпилите 

предложения в заседанията на Постоянните комисии, където са разглеждани Спортния и 

Културния календар. Има ли предложения за промяна? В момента губим процедурно 

време и манипулирате по този начин слушателите по местния радиовъзел и общинските 

съветници. Има процедурно предложение предлагайте го на гласуване. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване т.4 от проекта за дневен ред да придобие следната редакция: „приемане Бюджет 

на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2015 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 

2017 година“: 

“ЗА” – 17,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване постъпилото предложение т.4 от дневния ред да стане т.2 и се следва 

номерацията: 

“ЗА” – 8,  “ПРОТИВ” – 4,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2015 г. 

 

 4 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17,  “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 Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития 

в община Елена през 2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                          

4. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 

година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за 

подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 

2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно промяна в капацитета на социална услуга "Дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост" - с. Илаков рът. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище 

с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

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

Подробен устройствен план  - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище 

гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината   
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12. Предложение относно включване на имот № 000350 по КВС на землище 

с.Палици в строителна граница на с.Палици 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасета на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV 

на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. 

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

приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г., 

като поясни, че Програмта има за цел да осигури ефективно и рационално управление на 

общинската собственост през 2015 г. Същата е разработена въз основа на мандатната 

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г., приета с 

Решение № 2 / 19.01.2012 г. на Общински съвет Елена. След което помоли да бъдат 

извършени няколко технически корекции и допълване с още един имот, който Общината 

има намерение да продаде. В т.II Прогноза за очакваните приходи и необходимите 

разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска 

собственост, във II-ро, в т.6 след текста: „Втората световна война“, да се добави текста: 

„военноинвалидите и военно пострадалите на територията на община Елена за 

отоплителен сезон 2014 г. - 2015 г. В т.7 „от отоплителен сезон 2015“ да стане „за 

отоплителен сезон 2015 г. – 2016 г., а в т.8 „от отоплителен сезон 2013 г.-2014 г.“ да стане 

„за отоплителен сезон 2014 г. – 2015 г. В Таблица 2 Имоти, които общината има 

намерение да продаде да се допълни т.40 – Застроен ПИ № 80978.401.32 с площ 493 кв.м, 

заедно с построената в него едноетажна сграда (бивше училище) № 80978.401.32.1 със ЗП 

121 кв.м, находящ се в с.Черни дял по АОС 923/10.02.2015 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 11.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане 

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г., като го 

подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

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

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

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

заседание проведено на 11.02.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане Програма 

за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г., като го подкрепят с 5 

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

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

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги, дами и господа. Подкрепих 

предложението на вчерашното заседание на Постоянната комисия. Подкрепям 

Програмата, само едно уточнение. В т.VI са описани четири обекта за изграждането на 

които е необходими отчуждаване на частни имоти, а именно: изграждане на ПСОВ в 

землище на гр. Елена, разширяване на гробищен парк - гр. Елена, разширяване на 

мюсюлмански гробищен парк в с. Константин, разширяване на мюсюлмански гробищен 

парк в с. Константин. Всички обекти от първостепенно значение. Опасението ми е има ли 

финансово обезпечение на заложените обекти, като първостепенно значение, с което 

всички сме съгласни? 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Очаквах на днешното заседание няколко 

разяснения във връзка с поставени питания на заседанието на Постоянната комисия по 

„Общинска собственост, земеделие и гори“. Става въпрос за двата имота находящи се в 

с.Яковци. Ще ни бъдат ли предоставени скици на имотите? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: По време на заседанието на Постоянната комисия 

по „Общинска собственост, земеделие и гори“ се поставиха няколко въпроса. I-во 

училището находящо се в м.Добревци. Сградата е полуразрушена. Проявен е интерес за 

закупуването и от 2012 година. До този момент не е обявявана за продажба. Интересът е 

проявен от собственик на съседен имот. Следвало е да направи кадастрално заснемане за 

собствена сметка и се е отказал. Едната сграда находяща се в с.Яковци е срещу разклона за 

с.Вълчевци. Другата сграда е полуразрушена и се намира в неурегулиран имот. 

Предоставям Ви скиците на имотите. Относно запитването има ли заложени средства за 

обезпечаване на заложените обекти от първостепенно значение. В Програмата няма 

заложено финансиране, но преди да се престъпи към действия добре знаете, че следва да 

се извършат някои необходими процедури. Ще осигурим средства за финансиране след 

като извършим необходимите процедури преди това.  

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

Сашо Топалов – общински съветник: Коментирахме Програмата и всички сме съгласни, че 

тези четири обекта са от първостепенно значение за общината. Приемаме Програмата без 

финансово обезпечение. Тези обекти ги залагаме от няколко години, като приоритетни, 

тази година ще се предприемат ли действия по тяхното реализиране. 

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

Симеон Кънчев – общински съветник: Моля да бъда разбран правилно. Ако някой предяви 

интерес за закупуване на имот следва да направи кадастрално заснемане за своя сметка. 

Собственика на имота прави кадастрална карта. Имотите общинска собственост се 

продават на търг. Непредопределен е купувача на общински имот. Моля Ви не правете 

така. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Установена практика е. Така се процедира не зная 

защо се учудвате. Процедурата за продажба е свързана с много разходи. И така се 

практикува от години, заинтересованото лице извършва кадастрално заснемане за своя 

сметка. 

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

Симеон Кънчев – общински съветник: Не искам да нагнетяваме обстановката. Не можем 

предварително да предопределим купувача. Аз не помня в миналото да се е правило така. 

Собственика на имота прави кадастрална карта, в случая общината е собственик и следва 

тя да предприеме необходимите действия. 

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

Милко Моллов – общински съветник: Смятам, че г-н Симеон Кънчев е прав. Ако купувача 

е само един добре, но ако се яви друг кандидат е възможно да влезем в колизии и да стане 

от нищо нещо. 

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 17 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 Програма за управление и разпореждане 

с общинската собственост за 2015 г.: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
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3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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 ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2015 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12, 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.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2015 г. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Пропуснах да уточня, че ще възложа да се изготви  

справка за това правени ли са кадастрални заснемания преди. Тъй като дългогодишен 

служител на общината подготвя предложенията за продажби на общински имоти и твърди, 

че това е дългогодишна практика. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2015 г. 

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

приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2015 г., като уточни, че в календара за 2015 г.  са заложени 

прояви, както за чествания на официални празници, така и годишнини, традиционни 

събития и нови моменти и събития, допринасящи за разнообразяване на културния живот 
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в общината. Проектът за културен календар е обсъден и съгласуван с представители на 

учебни заведения, културни институции и организации от общината, като са взети предвид 

техните препоръки и предложения. Има и постъпили предложения от отделни лица или 

групи граждани, някои от които също са отчетени и заложени в предложения вариант за 

културен календар. 

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Календар на 

културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 

2015 г., като предлагат: Средствата предвидени от общинския бюджет за честване Деня на 

възрастните хора и 40-годишнината от основаването на Клуба на пенсионера 

„Възраждане“- гр.Елена от 300 лв. да станат 500 лв., като разликата бъде взета от 

средствата предвидени за постановки на местни и гостуващи театрални и оперетни 

формации през цялата година, и техния размер се намали от 4 000 лв. на 3 800 лв. 

Подкрепили внесеното изменение с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали 

се“-няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Приемам предложението внесено от Постоянната 

комисия за увеличаване средствата, тъй като все пак става дума за 40-годишнина от 

основаването на Клуба на пенсионера „Възраждане“- гр.Елена. Позволявам си да 

предложа, разбира се ако сте съгласни, средствата предвидени от общинския бюджет за 

честване Деня на възрастните хора да станат 550.00 лв., като разликата от 250.00 лв. се 

вземе от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Общо средствата за Културния 

календар станат 47 500 лв.  

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

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Искам да направя идентично предложение. 

Сумата от 400.00 лв. предвидена от общинския бюджет за тържествено честване на 50 

години от създаването на СОУ „Иван Н.Момчилов“, да се завиши на 650.00 лв. и 

разликата от 250.00 лв. се вземе от резерва за непредвидени и неотложни разходи.  

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за увеличаване средствата предвидени от общинския бюджет за 

честване Деня на възрастните хора и 40-годишнината от основаването на Клуба на 

пенсионера „Възраждане“- гр.Елена от 300 лв. на 500 лв., като разликата бъде взета от 

средствата предвидени за постановки на местни и гостуващи театрални и оперетни 

формации през цялата година, и техния размер се намали от 4 000 лв. на 3 800 лв.: 

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. Не се приема. 

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

гласуване предложението средствата предвидени от общинския бюджет за честване Деня 

на възрастните хора от 300.00 лв. да станат 550.00 лв., като разликата от 250.00 лв. се 

вземе от резерва за непредвидени и неотложни разходи: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване предложението  за увеличаване сумата от 400.00 лв. предвидена от общинския 

бюджет за тържествено честване на 50 години от създаването на СОУ „Иван 

Н.Момчилов“, да се завиши на 650.00 лв., като разликата от 250.00 лв. се вземе от резерва 

за непредвидени и неотложни разходи. Стойността на Културния календар следва да се  

завиши на 47 750 лв.  

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията 

на национални и местни празници в община Елена през 2015 г.: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2015 г.  
 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от същия, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

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

празници в община Елена през 2015 г.  

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

да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г. 

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

приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г., 

като уточни, че в календар за 2015 г. са заложени, както вече наложили се спортни и 

туристически прояви, така и нови, които да допринесат за разнообразяване на 

възможностите за спорт, туризъм, отдих и здравословен начин на живот в общината. 

Проектът за спортно-туристически календар е обсъден и съгласуван с представители на 

учебни заведения, спортни и туристически организации от общината, като са взети 

предвид техните препоръки и предложения. След което помоли пред Турнир по футбол на 

малки вратички, предвиден за провеждане през м.април да се добави „Общински“. 

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Календар на 

спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г., като предлагат да бъдат 

включени следните прояви: м.септември  - ученически турнир по футбол на малки 

вратички с предвидени 200 лв. средства от общинския бюджет, които да бъдат взети от 

предвидените средства за проявата Празник на спортиста, който се провежда м.декември; 

Подкрепили внесеното допълнение с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали 

се“-няма. 

м.ноември - общински турнир по шах и табла с предвидени 400 лв. средства от 

общинския бюджет, които да бъдат взети от предвидените средства за проявата Празник 

на спортиста и се включи такса за участие.  

Подкрепили внесеното допълнение с 5 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали 

се“-няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за включване м.септември - ученически турнир по футбол на 

малки вратички с предвидени 200 лв. средства от общинския бюджет, които да бъдат взети 

от предвидените средства за проявата Празник на спортиста, който се провежда 

м.декември: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване предложението за м.ноември - общински турнир по шах и табла с предвидени 

400 лв. средства от общинския бюджет, които да бъдат взети от предвидените средства за 

проявата Празник на спортиста, чиито средства от 800.00 лв. се намалят на 200.00 лв. и се 

включи такса участие.  

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

гласуване предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2015 г.: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 12.02.2015 г. 

 

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

Елена през 2015 г.  

 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от същия, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 

година. 

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

да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране 

на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2015, 2016 и 2017 година. 

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

приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране 

на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2015, 2016 и 2017 година, като уточни, че финaнcoвaта paмкa нa Бюджeтa нa 

oбщинa Елeнa e 9 112 517 лв. Toвa e пoчти 1 млн. лв. пoвeчe, oткoлкoтo дo ceгa. 

Поставените цeли ca изпълними и пocтижими. Зa тoвa cмятa, чe това е един  Бюджeт нa 
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paзyмния pacтeж. Очaквaнитe coбcтвeни пpихoди ca в paзмep нa близo 1,3 млн. лв. 

Инвecтициoннaтa пpoгpaмa нa oбщинaтa e в paзмep нa 15 277 587 лв. От тях нaй-гoлямa 

чacт oт cpeдcтвaтa ca зa пpoeкти пo Опepaтивнитe пpoгpaми. С цeлeвa cyбcидия oт нaд 1 

млн. лв. щe ce финaнcиpaт кaпитaлoви paзхoди, кaтo 835 600 лв. ca зa peмoнт и пoддpъжкa 

нa пътищa oт oбщинcкaтa пътнa мpeжa. 

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

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

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

свое заседание проведено на 11.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане 

Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015, 2016 и 2017 година, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали 

се“- 2. 

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

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

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

разгледа на свое заседание проведено на 11.02.2015 г. от 16.00 часа предложението за 

приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране 

на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2015, 2016 и 2017 година, като го подкрепя с 3 гласа „за“, „против“- няма, 

„въздържали се“- 2. 

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

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология, транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2015 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 година, като предлагат следното 

допълнение в Инвестиционната програма в Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 

материални активи, Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство – да се добави Обект: Заустване дъждовни води на ул.“Й.Й.Брадати“, с 

годишна задача в размер на 5 000 лв., които да бъдат взети от резерва за непредвидени и 

неотложни разходи. 

Подкрепили направеното допълнение с 5 гласа „за“, „против“-няма, 

„въздържали се“- няма. 

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

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

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

заседание проведено на 11.02.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане Бюджет на 

Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 

2017 година, като го подкрепя с 4 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- 2.  

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община 

Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2015 г. 

 

 12 

2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 

година, като предлагат: Да бъде прието внесеното предложение от Градска библиотека за 

закупуване на библиотечен софтуер на стойност 1 209,60 лв. Средствата да бъдат взети от 

резерва за неотложни и непредвидени разходи, и се добави като нов обект в 

Инвестиционната програма. 

Подкрепили внесеното допълнение с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали 

се”- няма. 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги в началото на заседанието много 

си говорихме кое да е първо, кое второ. За мен  Бюджета е приоритетен. Изготвен е според 

изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България. В предложението 

приемаме 4 неща - Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2015 г., Индикативен годишен разчет за сметките 

за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2015, 2016 и 2017 година. Добре балансиран – приходната част 

отговаря на разходната. Предстоят местни избори Бюджета е много интересен за 

реализация. Не е изключено да бъде изпълняван от други общински съветници. Днес е 12 

февруари изразявам опасение, дали тази амбициозна Инвестиционна програма ще бъде 

изпълнена през годината. Социалното в Бюджета го няма, виждаме 6 хил.лв. за 

здравеопазване, 32 хил.лв. образование. Но много амбициозна Инвестиционна програма 

изпълнена с обекти от Европейски програми. Всички знаем колко мудна и тромава е 

бюрокрацията в България за реализиране, дори и на спечелени пари. Именно заради тази 

амбициозна Инвестиционна програма ще гласувам „въздържал се“. С колегите Ви 

пожелаваме успешно реализиране на Бюджет 2015 г., колегите вероятно също ще се 

въздържат, но Вие имате нужното мнозинство и е въпрос на минути приемането на 

Бюджет 2015 г. на община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Благодаря за коректния коментар на г-н Топалов. 

Пропуснах да благодаря на служителите от общинска администрация, които участваха 

активно в подготовката на Бюджета. Благодаря за активността на гражданите. Уверявам 

Ви, че ще направим всичко възможно да реализираме Бюджета и да изпълним 

Инвестиционната програма. 

Други изказвания не постъпиха.  

Залата напуска общинския съветник д-р Георги Пеев. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за допълнение в Инвестиционната програма в Параграф 5200: 

Придобиване на дълготрайни материални активи, Функция 06: Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство – да се добави Обект: Заустване дъждовни води 

на ул.“Й.Й.Брадати“, с годишна задача в размер на 5 000 лв., които да бъдат взети от 

резерва за непредвидени и неотложни разходи: 

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

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

гласуване предложението за допълване Инвестиционната програма с нов обект: 

закупуване на библиотечен софтуер на стойност 1 210.00 лв. Средствата да бъдат взети от 

резерва за неотложни и непредвидени разходи: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 

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 ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.,  Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 година 
 

 На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2015 година, ПМС №.8/ 2015. г. за ИДБ на РБ за 2015 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Елена, Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 

1. Приема бюджета на община Елена за 2015 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 112 517 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 

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

4 833 477 лв., както следва: 
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1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в 

размер на 3 851 780 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на  16 000 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 20 640 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.  на СОУ 

„Ив. Момчилов” 640 лв.; на Музей на Възраждането 20 000 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните 

програми за училища (-) 7 976 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 година в размер на  945 057 лв., 

съгласно Приложение №1-1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 279 040 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 376 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 920 894  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 120 800 лв., в 

т.ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 

лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

в размер на 228 100 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 

в размер на 1 161 100 лв, в т.ч. 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински 

пътища в размер на 835 400 лв. 

1.1.2.4.2. За други разходи с инвестиционен характер в 

размер на 325 700 лв.  

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на (-) 116 400 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  37 900 лв. 

1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми (-) 26 326 лв.  

1.1.2.8. Друго финансиране (-) 15 000 лв. 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 820 072 лв. 

съгласно Приложение №1-1. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 112 517 лв., разпределени по функции, 

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

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 833 477 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 276 854 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 999 186 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 80 401 лв.  
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2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА (поименен 

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

15 283 797 лв., съгласно Приложение № 3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

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

на 1 177 100 лв. , в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 

835 400 лв.; за инвестиционни разходи държавни дейности 16 000 лв.; в местни 

дейности 325 700 лв. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със  средства от преходен 

остатък за инвестиции и дълготрайни активи общо 887 429 лв.  

2.3. Приема разчет за разходи, за проекти по оперативни програми  13 219 268  

лв.  

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2015 г., без звената от системата 

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и 

разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г., съгласно 

Приложение №4. 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

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

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

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

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

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

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 8 950 лв. 

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 11 000 лв., в 

т.ч. 1 500 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява 

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

работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва ог 

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

реално извършените разходи, но не повече от 120 лв. 

4.3. Определя конкретни размери и предназначение на СУБСИДИИ, както 

следва: 

4.3.1. За читалища – 124 920 лв., както следва: 

4.3.1.1. От субсидия по ЗДБРБ за 2015 г. – 117 980 лв., 

съответстващи на 17 щ.бр. субсидирана численост, разпределени 

съгласно предложението на комисията, назначена със заповед № 

РД.02.05 – 27 / 16.01.2015 г. на кмета на община Елена в 

съответствие с чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища, за 

разпределение на средствата, предвидени по бюджета на община 

Елена за субсидии на държавна дейност „Читалища“, а именно: 

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 7.25  50 315 

2. НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво 1.0 6 940 
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№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

3. НЧ „Искра-1900” – с. Константин 1.0 6 940 

4. НЧ „Наука-1899” – с. Костел 0.5 3 470 

5. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 0.5 3 470 

6. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 0.5 3 470 

7. НЧ „Просвета-1897” – с. Палици 0.75 5 205 

8. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.5 3 470 

9. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци 0.5 3 470 

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 0.5 3 470 

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът 0.5 3 470 

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци 0.5 3 470 

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена 0.75 5 205 

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали 0.5 3 470 

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.5 3 470 

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци 0.25 1 735 

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби 0.25 1 735 

18 НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 0.5 3 470 

19 НЧ „Съгласие - 2014”  - с. Блъсковци 0,25 1 735 

 ОБЩО: 17,0 117 980 

4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 6 940 лв., 

съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 3 200 лв. преходен остатък към 

31.12.2014 г. и 3 740 лв. дофинансиране от собствени приходи, 

както следва:  

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 0.25  1 735 

2. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.25 1 735 

3. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.25 1 735 

4 НЧ „Съгласие - 2014”  - с. Блъсковци 0,25 1 735 

 ОБЩО: 1,0 6 940 

 

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

подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание 

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

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

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

спортни школи – 14 600 лв.;. разпределени както следва: 

 за спортен клуб по борба „Дан Колов“ – 4 500 лв.;  

 за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ – 6 400 лв.; 

 за клуб по ски                                              – 3 700 лв. 

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-

туристически школи – 6 500 лв., разпределени  както следва:   

 за клуб по ски-туризъм – 1 800 лв.;  

 за клуб по спортно катерене – 2 000 лв.;  

 за клуб по туризъм                  – 1 000 лв.; 

 за клуб по вело-туризъм – 600 лв.; 

 за клуб на ветерани туристи – 1 100 лв.;  

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

стопанисване на туристическа база, предвидена за социален 

туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 19 100 

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

ремонт на туристическата база.  

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

формации към тях – 20 800 лв.  

 за ФК „Чумерна” - гр. Елена – 16 500 лв. 

 за ФК „Рудановски-1922“ - с.Константин – 4 300 лв. 

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

съответните организации след представянето на пълен финансов отчет 

и отчет за дейността през предходната година, като същите се 

публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март. 

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

 за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на 

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

 за покриване разходите за възнаграждение на управителя 

до обявяването на дружеството в несъстоятелност (МБАЛ 

„д-р Д. Моллов” ЕООД, съгласно решение на Общински 

съвет Елена – в размер на 7 900 лв. 

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

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

трудови правоотношения. 

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

лв. 

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

лв. 
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5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер не по-малко от 

1 000 лв. 

5.5. За заплащане на част от таксата за 8 потребители, настанени в „Хоспис 

Елена“ ООД от община Елена общо в размер до 14 600 лв. 

6. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

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

Приложение № 5. 

6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 

по т.6.1., имащи право на транспортни разходи, с изключение на служителите 

в бюджетните звена от системата на народната просвета, прилагащи 

делегирани бюджети. 

6.3. Утвърждаването на поименните списъци по т. 6.1 за служителите в 

бюджетните звена от системата на народната просвета, прилагащи делегирани 

бюджети, се възлага на съответните ръководители. 

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  14 550 483  лв., в т.ч. за проекти по Програмата за 

развитие на селските райони - 14 071 275 лв.; за проекти по Оперативните 

програми - 479 208 лв., съгласно Приложение № 6.  

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни 

дейности с показателите за 2015 г. и прогнозните показатели за периода 2016 г. и  

2017 г., включително приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането 

на разходите.  

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община 

Елена, съгласно Приложение № 7 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на  190 

623 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 г. в 

размер на 108 475 лв. 

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

на 2015 г. в размер на 325 424 лв. 

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

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

съответствие със ЗОД. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер до 4 710 103 

лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 
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12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 

4 446 365 лв.,  като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2014 г., 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 56 907 лв., 

съгласно Приложение №.8 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2015 година в размер на 68 000 лв. 

15. Дава право на кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

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

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

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

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения  в 

съответната делегирана дейност. 

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

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

разходите. 

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

или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение. 

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

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

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

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

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

бюджетните разходи. 

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

и обяснителните записки към тях. 

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

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

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

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2015 година. 
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17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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

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

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

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

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

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

от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

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

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани 

от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2015 г. 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и 

гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, 

възложени им от кмета на общината. 

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на проекта за 

бюджет на община Елена за 2015 г., проведено на 27 ноември 2014 г. 

 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.72, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, обяви 10 мин. почивка.  

След почивката в залата присъстват 16 общински съветника. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината да запознае присъстващите с предложението за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

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

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, като уточни, че в Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 

(обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) са направени изменения в Закона 

за местните данъци и такси, поради което се налагат съответните изменения и допълнения 

в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. 

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

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

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

разгледа на свое заседание проведено на 11.02.2015 г. от 16.00 часа предложението за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, 

„въздържали се“- няма. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 

Сашо Топалов – общински съветник: В медиите се появиха статии за протести от Частните 

съдебни изпълнители срещу решението на Общинският съвет относно въвеждане такса за 

поставяне на обявления, приета с изменението в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Да има такива действия предприети от частните 

съдебни изпълнители след въвеждането на такса за поставяне обявленията на 

информационното табло в сградата на общината с изменението в Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Официално нямаме получено нищо относно предприети действия за отмяна на текста от 

Наредбата. Обмисляме промяна на услугата, тъй като преценихме, че не и е мястото там от 

Приложение № 1 да влезе в Приложение № 9. Ако записът противоречи на нормативната 

уредба ще предприемем мерки за отмяна. 

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Елена: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на  територията на община Елена 

 

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.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и § 

43 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 

1.01.2015 г.),  Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, както следва: 

1. В чл. 6 се създават нови ал. 2 и 3: 

(2) Община Елена предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните 

им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2015 г. 

 

 22 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси.  

(3) Информацията по ал. 2 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 

заповед на министъра на финансите, публикувана на страниците на Министерството 

на финансите и Националното сдружение на общините в Република България по 

реда на чл. 5а, ал. 3 от ЗМДТ. 

2. В чл. 11, ал. 1 и ал. 2 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се 

заменят с „31 октомври”, като двете алинеи добиват следната редакция: 

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

3. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавят думите „…и се съобщава на лицата до 1 март на 

същата година“, като алинеята добива следната редакция: 

Чл. 18 (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по 

чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която 

се дължи, и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

4. В чл. 20 се създава нова ал. 3: 

(3) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

5. В чл. 37 се създава нова ал. 4: 

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6, и чл. 48, ал. 1, т. 5, 

6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени 

дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност. 

6. В чл. 40 се създават нови ал. 1 и ал. 2; досегашния текст се изменя и става ал. 3, и 

се създават нови ал. 4 и ал. 5, като целият член добива следната редакция: 

(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз 

основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) Алинея 1 не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътно превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, 

когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство. 
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(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При 

придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по 

чл. 32 от Закона за местните данъци и такси. 

(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от 

данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация по ал. 3 или с 

подаване на нова данъчна декларация. 

(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето. 

7. В чл. 42 текстът на ал. 2 се изменя, като добива следната редакция: 

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди. 

8. В чл. 44, ал. 1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят 

с „31 октомври”, като алинеята добива следната редакция: 

(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите до 30 април за цялата година се прави 5 на сто отстъпка. 

9. В чл. 45 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“, като членът добива следната редакция: 

Чл. 45. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена 

такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход 

на общината, в която е регистрирано превозното средство. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 

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

приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Общински план за 

младежта за 2015 г., като го подкрепя 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 приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2015 година  

 

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

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

Общински съвет - Елена  

Р Е Ш И: 

 

Приема Общински план за младежта за 2015 година 

 

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 

приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 

2015-2017 г. 

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

приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 

2015-2017 г. 

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за приемане на План за действие 

на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г., като го подкрепя 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на План за действие на община Елена за подкрепа 

на интеграционните политики 2015-2017 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  № 14 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на 

интеграционните политики 2015 - 2017 г. 

 

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

местната администрация, в изпълнение на  Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.), Плана за действие за изпълнение на 

националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012–2020 г.) и 

Областната стратегия за интегриране на ромите, Общински съвет - Елена  
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Р Е Ш И: 

 

Приема План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните 

политики 2015 - 2017 г. 

 

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 

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г. 

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

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 

канализация Йовковци" ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 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 11.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за съгласуване на 

мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК 

на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД,  

гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г., като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- 

няма, „въздържали се“- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 

Милко Моллов – общински съветник: Тъй като общината няма никаква полза от ВиК, 

предлагам община Елена да напусне тази безсмислена асоциация. Благодаря. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Разбирам мотивите Ви, но се опасявам, че нямаме 

законово основание да неучастваме в тази Асоциация. До момента Асоциацията няма 

дейност, освен да свиква събрания и да приема отчети, но в бъдеще трябва да определи 

оператор, който да бъде действащ за територията. Текста по т.4 от проекта за решение 

показва ползата, която ще бъде, че съоръженията необслужвани от ВиК, в момента такива 

системи има в с.Палици, Чукани, Синджирци, Шайтани, следва в едногодишен срок да 

бъдат приети за стопанисване и експлоатация от ВиК. Само един воден оператор следва да 

обслужва системите и съоръженията на обособената територия. Моля Ви да подкрепите 

внесеното предложение. 

Други изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред 

на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 

2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

12 март 2015 г. 
 

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

местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, по повод покана 

за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу 

за краткост „Асоциацията“), насрочено за 12 март 2015 г., Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на ДИЛЯН 

СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник-

кмет на община Елена. 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

3.1. По т. 1 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2015 г. в 

размер на 812 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 32 251 

лв. (от тях 28 580 лв. вноски на държавата и общините и 3 671 лв. преходен остатък 

от 2014 г.) и представляващи 2.84% от годишната вноска на общините и държавата; 

3.2. По т. 2 – ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2014 г.; 

3.3. По т. 3 – ПРИЕМА отчета за дейността на Асоциацията за 2014 г.; 

3.4. По т. 4 – ВЪЗЛАГА на представителя в Общото събрание на Асоциацията в 

рамките на дискусията по точката от дневния ред, да предложи включване на 

следния текст в проекта за решение: 

В едногодишен срок от сключването на договора, действащият ВиК оператор се 

задължава да приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация всички ВиК 

системи и съоръжения, намиращи се на обособената територия на Асоциацията, с 

изключение на тези по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите.  

В случай, че горния текст бъде приет и включен в проекта за решение по т. 4, 

представителят да гласува „ЗА“ окончателния проект за решение. В противен 

случай, ако предлагания текст не бъде включен в окончателния проект за решение, 

представителят да гласува „ПРОТИВ“. 

3.5. По т. 5 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването 

му. 

 

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 

промяна в капацитета на социална услуга "Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост" - с. Илаков рът  
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промяна в капацитета на социална услуга "Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост" - с.Илаков рът, като уточни, че Дома е специализирана институция за 

предоставяне на социални услуги. Към настоящия момент е с капацитет 55 места, въпреки 

че съгласно Оперативния план с времеви график, още през 2013 г. капацитетът е следвало 

да бъде намален на 50 места, а през 2014 и 2015 г. да достигне 30 места. В деловодството 

на община Елена е постъпило предложение от директора на ДДМУИ „Надежда“ с.Илаков 

рът, в което са описани изведените от институцията през 2014 г. деца, както и 

предстоящите за извеждане потребители на социалната услуга. Предлага се намаляване на 

капацитета на дома от 55 на 40 места. 

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 10.02.2015 г. от 17.00 часа предложението за промяна в капацитета на 

социална услуга "Дом за деца и младежи с умствена изостаналост" - с. Илаков рът, като го 

подкрепя 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 промяна в капацитета на социална услуга "Дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост" - с. Илаков рът: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с 

умствена изостаналост” - 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 и чл.36в, ал.3, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 

Приоритетно направление 2: „Деинституционализация и превенция на настаняването на 

деца в специализирани институции“ от Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги 2011 - 2015 г. в община Елена, приета с Решение № 36 / 05.05.2011 г.,  Общински 

съвет - Елена 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за промяна на капацитета на социалната услуга – Дом за деца  и 

младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) „Надежда“ с. Илаков рът от 55 места на 

40 места, считано от 01.04.2015 г. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да 

намали капацитета на ДДМУИ „Надежда“ - с. Илаков рът, изразяващо се в 

намаляване на броя на местата от 55 на 40, като делегирана държавна дейност, 

считано от 01.04.2015 г. 

3. Възлага на кмета на Община Елена, след влизане в сила на настоящото Решение, 

да изпрати копие от същото до Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Велико Търново, с оглед изготвяне на предложение до изпълнителния директор на 
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Агенцията по социално подпомагане за намаляване капацитета на услугата по реда 

на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 

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 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

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

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

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

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология, транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2015 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за 

определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване", като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

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 даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище 

с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване": 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
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” – 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  № 17 / 12.02.2015 г. 

 

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

план - План за застрояване за имот № 193003 по КВС на землище с. Яковци, за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване” 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 193003 по КВС на 

землище с. Яковци за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм; 

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

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 193003 по КВС на 

землище с. Яковци, заедно с план схемата за електрификация. 

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

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 193003 по КВС на землище 

с. Яковци, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

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

план за застрояване за имот № 193003 по КВС на землище с. Яковци за определяне на 

ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”  и 

Подробен устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на 

техническата инфраструктура. 

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

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските 

земи. 

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

Тодоров Йоргов, гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 10, вх. 2, ет. 15, за имотите 

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

на техническата инфраструктура.  

5. Румен Тодоров Йоргов, гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 10, вх. 2, ет. 15, да 

извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по 

т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  - План за 

застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  - План за 

застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

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

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология, транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2015 г. от 16.30 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план  - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, 

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

застрояване", 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 на основание чл.27, 

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

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

Подробен устройствен план  - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище 

гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно 

застрояване": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 / 12.02.2015 г. 

 

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

план - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр. Елена, за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване” 
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На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона 

за устройство на територията,  Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103050 по КВС на 

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

свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм; 

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

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 103050 по КВС на 

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

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

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 103050 по КВС на землище 

гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

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

застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” и Подробен 

устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата 

инфраструктура. 

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

планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските 

земи. 

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

Светослав Стефанов Стефанов, гр. Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. „В”, ет. 3, ап. 7, за 

имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за 

трасета на техническата инфраструктура.  

5. Светослав Стефанов Стефанов, гр. Елена, ул. „Пролет” № 4, вх. „В”, ет. 3, ап. 7, да 

извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по 

т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

ПО 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 

включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в строителна граница на 

с.Палици. 

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

включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в строителна граница на 

с.Палици. 

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

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология, транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2015 г. от 16.30 часа 

предложението за включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в 

строителна граница на с.Палици, като го подкрепя с 5 гласа „за“, „против“- няма, 

„въздържали се“- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.  

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

Симеон Кънчев не участва в гласуването, 

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

гласуване предложението за включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в 

строителна граница на с.Палици: 

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

/Г-н Симеон Кънчев не участва в гласуването./ 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Включване на имот № 000350 по КВС на землище с. Палици в строителна 

граница на с. Палици 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за включване на имот № 000350 по картата на възстановената 

собственост (КВС) на землище с. Палици с начин на трайно ползване (НПТ) „Други 

територии заети от селското стопанство” за включване в строителна граница на с. 

Палици.  

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

застрояване (ПУП - ПРЗ) за включване в строителна граница на имот № 000350 по 

КВС, процедиране на акт за непълноти и грешки и обособяване на нов самостоятелен 

УПИ за имота. Строителната граница на с. Палици да се коригира по границата на 

новообразувания УПИ. 

3. След одобряване на ПУП - ПРЗ, кметът на община Елена да поиска от Общинска 

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

Палици, като се отрази изключването на имот № 000350 от КВС и промяната на 

строителната граница на с. Палици. 

 

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 

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни обекти 

водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на 

землище с.Костел. 

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни обекти 

водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на 

землище с.Костел.  



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2015 г. 

 

 33 

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

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология, транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.02.2015 г. от 16.30 часа 

предложението за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета 

на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 

086028 по КВС на землище с.Костел, 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 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 - 

парцеларен план за трасета на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. 

захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”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  № 20 / 12.02.2015 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за 

трасета на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV 

на имот № 086028 по КВС на землище с. Костел 
 

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 № 086028 по 
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КВС на землище с. Костел с ново конкретно предназначение - „За ниско свободно 

жилищно застрояване”: 

1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ по улица на с. Костел с 

дължина 100 лин м., през имот № 086025 по КВС, собственост на Възложителите с 

дължина 265 лин. м. и пресичане на имот № 086010 (с НТП „Полски път”) по КВС на 

землище с. Костел - 3 лин. м. Площ на сервитута в публичната част в КВС - 9 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през имот № 

086010 (с начин на трайно ползване „Полски път”) с дължина 243 лин. м. и площ на 

сервитута 729 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 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд 

гр. В. Търново. 

 

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

Валентин Гуцов закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 18:00 часа. 

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

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

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Гл.специалист „АТО на ОбС“ 


