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П Р О Т О К О Л  
 

№ 6  

 
Днес 11 юни 2015 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-н Йордан Йорданов, г-жа Пенка Цочева и д-р Георги Пеев. От Общинска 

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

общината г-н Йордан Димитров, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“,    

г-жа Петя Добрева-Костадинова – главен експерт „ОСКП”, г-н Калоян Златев – 

ст.експерт“ОСГТ“, г-жа Сийка Николова - кметски наместник с.Марян, г-н Стоян 

Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-жа Силвия Йорданова – кметски 

наместник с.Чакали. От Управителите на търговски дружества присъстваха: г-жа Мария 

Симеонова – управител на „Еленски балкан“ООД, г-н Стоян Златев – управител на 

„Буковец“ЕООД, г-жа Юлка Стоянова – управител на „Хоспис-Елена“ООД, г-н Иван 

Иванов – управител на „Елена автотранспорт“ЕООД. 

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 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2014 година 

на търговските дружества с общинско участие. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината   

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината   

3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                       

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на Основно училище "Христо Ботев" - с. Беброво в актуализирания 

списък на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Център за 

обществена подкрепа" в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.10.2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

6. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във 

връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и 

пожари, със строителна дървесина. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 

29.11.2014 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 "ц" в 

землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на 

високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата 

за развитие на селските райони. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно определяне оценка на земеделска земя - общинска 

собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

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

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово 

сушени месни продукти". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект 

Специализиран подробен устройствен план за застрояване за "Възстановяване и 

реконструкция на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена". 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

12. Отговор на питане. 

 

13. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходите за лечение. 

                                                                                                             Вн.:Общински съветник                                                                                                                                                

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.12 

в проект за дневен ред да се добави предложението за гласуване на представителя на 

община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно годишно събрание, като 13 в 

проекта за решение да се добави предложението за удължаване срок на учредена банкова 

гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно 

читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена. Настоящите т. 12 и т. 13 от проекта за 

дневен ред станат съответно т. 14 и т. 15. 

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

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване, като т.12 в проект за дневен ред да се добави предложението за гласуване на 

представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно 

годишно събрание: 

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

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

гласуване, като 13 в проекта за решение да се добави предложението за удължаване срок 

на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена: 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

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

 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2014 година 

на търговските дружества с общинско участие. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината   

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината   

3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината                                                                       

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на Основно училище "Христо Ботев" - с. Беброво в актуализирания 

списък на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга "Център за 

обществена подкрепа" в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.10.2015 г. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

6. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във 

връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и 

пожари, със строителна дървесина. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

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

дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 

29.11.2014 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 "ц" в 

землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на 

високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата 

за развитие на селските райони. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно определяне оценка на земеделска земя - общинска 

собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината    

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

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово 

сушени месни продукти". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект 

Специализиран подробен устройствен план за застрояване за "Възстановяване и 

реконструкция на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена". 
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                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при 

вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно годишно събрание. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза 

на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък 

- Елена - 1863” - гр. Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

14. Отговор на питане. 

 

15. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходите за лечение. 

                                                                                                             Вн.:Общински съветник   

                                                                                                                                              

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 на годишните финансови отчети за 2014 година на търговските дружества с 

общинско участие. 

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

приемане на годишните финансови отчети за 2014 година на търговските дружества с 

общинско участие, като уточни, че Община Елена е собственик на капитал в пет търговски 

дружества, в три от които се явява едноличен собственик. Според разпоредбите на 

Търговския закон, едноличният собственик на капитала решава въпросите от 

компетентността на Общото събрание. Едно от задълженията на Общински съвет - Елена, 

действайки в качеството му на едноличен собственик на капитала, е да приеме годишния 

отчет и баланса на търговските дружества, да разпредели печалбата от дейността им и да 

вземе решение за нейното изплащане, евентуално под формата на дивидент. 

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 10.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 

годишните финансови отчети за 2014 година на търговските дружества с общинско 

участие, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 

Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Преди да дам думата за изказвания искам 

да кажа, че всички управители редовно на тримесечие са подавали отчетите си в 

Общински съвет – Елена. Управителите на дружествата са в залата, ако имате въпроси са 

на разположение. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам проекта за решение да 

бъде разделен. Приемането на годишния отчет за всяко търговско дружество да става по 

отделно, с отделно решение. Правя това предложение за улесняване на управителите при 

регистрацията в Търговския регистър. Като т.2 при приемане на годишния финансов отчет 

на „Елена автотранспорт“ЕООД, да се запише следния текст:“Загубите да бъдат покрити 

от фонд „Резервен“. Правя тези предложения с цел да сме изрядни при вземане на нашето 

решение. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Димитров – заместник кмет на общината:  В нашата Наредба за условията и реда 

за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, има упомената методика за покриване загубите от резерва, 

разпределянето на печалбата и изплащането на дивиденти. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Наредбата, казва каквото каже Общинският съвет. 

Наредбата е подзаконов акт, който Общинският съвет сме приели. Считам за редно да има 

разписан текст какво се случва със загубата. Хосписа приключва годината с печалба. 

Следва да се разпише какво правим с нашия дял. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Димитров – заместник кмет на общината: Хосписа е лечебно заведение и те не 

правят отчисления. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване постъпилото предложение приемането на годишните финансови отчети на 

търговските дружества да бъде гласувано по отделно за всяко дружество: 

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

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

гласуване постъпилото предложение като т.2 при приемане на годишния финансов отчет 

на „Елена автотранспорт“ЕООД, да се запише следния текст:“Загубите да бъдат покрити 

от фонд „Резервен“: 

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

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 на годишния финансов отчет за 2014 г. 

на„БУКОВЕЦ“ ЕООД: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 47 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД 
 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния финансов отчет за 2014 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на 

управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, 

определени в чл.40 от Закона за счетоводството. 

1.1. Да се направи отчисление от печалбата след данъчно преобразуване в размер на 

10% за „фонд резервен”; 

1.2. С остатъка от печалбата да се покрие частта от натрупани загуби от минали 

години. 

 

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 на годишния финансов отчет за 2014 г. на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНА 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД и възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския 

регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  

2. Загубите да бъдат покрити от фонд „Резервен“. 

 

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 на годишния финансов отчет за 2014 г. на 

„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

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 отсъства 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН” ООД 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците 

на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

1.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2014 г.; 

1.2. Да предложи да се направи отчисление от печалбата след данъчно преобразуване 

в размер на 10% за „фонд резервен”; 

1.3. Да предложи сумата 102.49 лв., съответстваща на дяловото участие на община 

Елена в дружеството, да бъде преведена по сметка на общината като дивидент 

съгласно  Раздел ХI „Ред за установяване, внасяне на дивиденти и покриване на 

загубите от търговските дружества с общинско участие” от Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на Община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества; 

1.4. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския регистър 

отчетите съгласно реда и сроковете на чл. 40 от Закона за счетоводството.  

 

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 на годишния финансов отчет за 2014 г. на 

„МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „МБАЛ „Д-Р 

ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 

 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 11.06.2015 г. 

 

 9 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
Приема годишния финансов отчет за 2014 г. на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - 

ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и възлага на управителя на дружеството 

да го публикува  в Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от 

Закона за счетоводството.  

 

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 на годишния финансов отчет за 2014 г. на 

„ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” 

ООД 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 
Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците на 

„ХОСПИС - ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на 

дружеството за 2014 г. и възлагане на управителя да го публикува в Търговския 

регистър съгласно реда и сроковете на чл. 40 от Закона за счетоводството. 

 

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 Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г. 

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

приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г., като 

уточни, че целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в 

областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни 

потребности. Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на 

определен брой и вид услуги по закрилата на детето с предимно превантивен характер. 

Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца 

и семейства в община Елена. 

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

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

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

разгледа на свое заседание проведено на 09.06.2015 г. от 17.00 часа предложението за 

приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г., като го 

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

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

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 09.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Общинска 

програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска Магдалена Борисова-заместник председател на Общинския съвет. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена 

за 2015 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Приемане на Общински програма за закрила на детето в община Елена 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. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за 
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закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 година. 

 

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 

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2015 г. 

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

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2015 г., като уточни, че има проявен интерес за закупуване на 

поземлен имот в с.Балуци и същият следва да бъде включен в Програмата, след което ще 

се престъпи към следващи действия по изготвяне на оценка и откриване процедура за 

продажба. 

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

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 10.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за допълване на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г., 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г.: 

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 отсъства 

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

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 53 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в община Елена през 2015 г. 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  

чл. 4, ал. 1, чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. ал. 1 - 6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена през 2015 г. в частта ѝ „Имоти, които община Елена има намерение 

да продаде“, със следната позиция: 

Поземлен имот в с. Балуци с площ от 696 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 

жилищни нужди, актуван с АОС № 781 / 18.05.2013 г. 

 

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 

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно 

училище "Христо Ботев" - с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 

Република България за учебната 2015/2016 г. 

В залата влиза Магдалена Борисова – заместник председател на Общинския съвет. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно 

училище "Христо Ботев" - с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 

Република България за учебната 2015/2016 г., като уточни, че през 2011 г. училището е 

включено в списъка на защитените училища и продължава да има статут на защитено и 

през следващите две учебни години. По прогнозни данни, предоставени от директора на 

ОУ „Христо Ботев” с. Беброво,  през учебната 2015 / 2016 г. в него ще учат 36 ученици, 

като 12 от тях са пътуващи  от съседните на с. Беброво населени места, в които няма 

училище. Училището в с. Беброво отговаря на критериите за защитено училище и следва 

да остане със същия статут и през следващата учебна година. 

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

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 09.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за предложение до 

Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище "Христо 

Ботев" - с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република 

България за учебната 2015/2016 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов –общински съветник: Радвам се, че ще има подкрепа на това предложение. 

Преди 4 години някои бяха на друго мнение.  

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на Основно училище "Христо Ботев" - с. Беброво в актуализирания списък 

на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на Основно училище „Христо Ботев“ - с. Беброво в актуализирания списък на 

защитените училища в Република България за учебната 2015 / 2016 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. 3 от същия, както 

и с § 6е от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5, ал. 1 от 

Постановление № 212 на МС от 02.09.2008 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

списъка на защитените училища за учебната 2015 / 2016 г., в него да бъде 

включено Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, област 

Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящето решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореупоменатото училище в актуализирания списък на защитените 

училища за учебната 2015 / 2016 г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

инициатива за откриване на социална услуга "Център за обществена подкрепа" в гр. Елена 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г. 

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

инициатива за откриване на социална услуга "Център за обществена подкрепа" в гр. Елена 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г., като уточни, че община 

Елена изпълнява проект „За по-добро детство”, финансиран от МТСП по проект 

„Социално включване“. Финансирането на дейностите по проекта е обезпечено до 

30.09.2015 г. Анализирайки предоставяните услуги на територията на общината и 

доказаната социална значимост, се е установило, че има нужда от продължаване 

съществуването на подобна социална услуга, предоставяна в общността, даваща 

възможност за комплексна работа, както с децата, така и с родителите им. Освен това 

съществува и нуждата от осигуряване на устойчивост по проекта. Съгласно Годишния 

план за развитие на социални услуги през 2015 г. в изпълнение на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. в община Елена, е заложено от 01.10.2015 г., 

като делегирана от държавата дейност, да съществува ЦОП с капацитет 30 потребителя и 6 

души персонал. Средствата за издръжка ще съответстват на стандартите за делегираните 

от държавата дейности за настоящата година. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 

дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 09.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за инициатива за откриване на 

социална услуга "Център за обществена подкрепа" в гр. Елена като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.10.2015 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- 

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

Сашо Топалов – общински съветник: В т.1 от проекта за решение е записано:“Предприема 

инициатива…“. Този текст ме притеснява. Говорим за много инициативи. Ако в норматива 

изрично не е разписано по този начин, предлагам т.1 да придобие следната 

редакция:“Предлага да бъде открита социална услуга…“. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Съгласно Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане предложението се прави от директора на Регионалната дирекция 

за социално подпомагане. Решението ведно с мотивите към него трябва да изпратя до 

директора на дирекцията за социално подпомагане. Редакцията, която предлагам е 

инициатива, защото това е първото действие, което предприемаме по процедурата. 

Инициираме тоест стартираме. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: На мен редакцията не ми допада. По този начин ми 

звучи пожелателно. Дано да стане. Оттеглям си предложението. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението за инициатива за откриване на социална услуга "Център за 

обществена подкрепа" в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.10.2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена 

подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 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. 7 от същия; 

чл.36в, ал. 1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 

в изпълнение на Годишния план за развитие на социални услуги през 2015 г., приет с 

Решение № 34 / 27.03.2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена 

подкрепа“ в гр. Елена с капацитет 30 места, на адрес: гр. Елена, ул. „Паисий 

Хилендарски“ № 2 (настоящ Център за ранна интервенция по проект „За по-

добро детство“), като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г. 
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2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, ведно 

с мотивите към него, с искане за изпращане на предложение до изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане за разкриване на социалната 

услуга по т. 1. 

 

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 

ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на 

жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна 

дървесина. 

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

ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на 

жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна 

дървесина. 

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

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 10.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за ползване на дървесина от 

общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, 

пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина, като го подкрепят 

с 4 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 ползване на дървесина от общински горски 

територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от 

природни бедствия и пожари, със строителна дървесина: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 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  № 56 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със 

снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и 

пожари, със строителна дървесина 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, ал. 3 и        ал. 4; чл. 112, ал. 1, 

т. 1 от Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава добива на дървесина и мероприятията в общинските горски 

територии съгласно горскостопанския план за територията на община Елена за 

подотдел 365 „п2” в землището на с. Шилковци в размер на 190 пл. куб. м. по 

таксационна характеристика. 

 2. Определя подотдел 365 „п2” в землището на с. Шилковци за продажба на стояща 

дървесина на корен (строителна дървесина) без право на продажба за физически 

лица, адресно регистрирани в община Елена, пострадали от природни бедствия и 

пожари. 

3. Лицата по т.2 заплащат строителната дървесина по цени, определени в т. 3 от 

Решение № 134 / 29.12.2014 г. на Общински съвет Елена, намалени с 50%. 

4. Упълномощава кмета на община Елена да разрешава закупуването на строителна 

дървесина без право на продажба за лицата по т. 2 от настоящото решение в размер 

до 10 куб.м. В случаите, когато е заявена необходимост от строителна дървесина над 

това количество, разрешението се дава от Общински съвет Елена. 

5. Възлага на кмета на община Елена организирането и провеждането на съответните 

процедури по Закона за горите. 

 

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 

продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление 

от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г. 

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

продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление 

от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г. 

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

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 10.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за продажба на стояща дървесина 

на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, 

пострадала от пожар на 29.11.2014 г., като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

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

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението за продажба на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 

29.11.2014 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 / 11.06.2015 г. 

 

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

връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 

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. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за 

горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продава на Стефка Петрова Петкова с настоящ адрес с. Блъсковци № 45, община 

Елена, стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от подотдел 365 „п2“ в 

землището на с. Шилковци както следва: едра строителна дървесина – 15 куб.м. и 

средна строителна дървесина – 15 куб.м. при условията на Решение № 56 / 

11.06.2015 г. на Общински съвет Елена. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 

от настоящото решение. 

 

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 

извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 "ц" в землището на с. Костел във връзка с 

реализация на проект за изграждане на високотехнологична система за пасивно 

пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони. 

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

извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 "ц" в землището на с. Костел във връзка с 

реализация на проект за изграждане на високотехнологична система за пасивно 

пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони, като 

уточни, че община Елена изпълнява проект „Въвеждане и подобряване на превантивни 

дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, 

стопанисвани и управлявани от Община Елена чрез изграждане на високотехнологична 

система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 “Възстановяване на горският 

потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г.”. Във връзка с технологията на изпълнение на проекта и 

функционирането на системата за пасивно пожаронаблюдение, е необходимо да бъде 

извършена сеч на дървесина с интензивност 100% на площ до 3 дка в подотдел 311 „ц“ в 

землището на с. Костел. Дейността е законосъобразна. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 10.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за извършване на сеч на 

дървесина в подотдел 311 "ц" в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект 

за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 

226 от Програмата за развитие на селските райони, като го подкрепят с 4 гласа „за”, 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Имам един въпрос. Придобитата 

дървесината за какво ще се използва? 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Добитата дървесина ще се използва за нуждите на 

общинските звена. Не е нужно в решението да има изричен текст. Урежда се при сечта. 

Други изказвания 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 извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 "ц" 

в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на 

високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата 

за развитие на селските райони: 

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 отсъства 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц” в землището на с. 

Костел във връзка с реализацията на проект за изграждане на високотехнологична 

система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 101, ал. 1 и чл.105, т. 1 от Закона за горите, в 

изпълнение на плана за защита от пожари на горските територии на община Елена и с 

оглед успешната реализация на проект „Въвеждане и подобряване на превантивни 

дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, 

стопанисвани и управлявани от Община Елена чрез изграждане на високотехнологична 

система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 “Възстановяване на горският 

потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г.”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се извърши сеч в общинските горски територии съгласно 

горскостопанският план  в подотдел -  311 „ц”- землище с. Костел. 

2. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе съответните 

процедури, свързани с изпълнение на настоящето решение. 

 

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 

определяне оценка на земеделска земя - общинска собственост, предоставена за ползване 

въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

определяне оценка на земеделска земя - общинска собственост, предоставена за ползване 

въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, като уточни, че Ирина Костадинова 

Атанасова, в качеството си на наследник на Атанас Димитров Атанасов - ползвател с 

предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху общинска земя  

имот № 519.3, местност „Пацаняци“, землище гр. Елена е подадена молба за изготвяне на 

оценка и закупуване на имота. Ирина Костадинова Атанасова и Марияна Атанасова 

Михалева, като  наследници на Атанас Димитров Атанасов имат право да придобият 

собственост върху имота, след като заплатят стойността на земята по цени, определени 

съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи. 

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

Милко Моллов - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 10.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за определяне оценка на 

земеделска земя - общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по 

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, като го подкрепя с 4 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 определяне оценка на земеделска земя - общинска 

собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и 
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заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи: 

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 отсъства 

10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Определяне оценка на земеделска земя - общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), § 4а от Преходните и заключителните 

разпоредби към същия и чл. 1, т. 2 от Наредбата за реда за определяне на цени на 

земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя оценка на имот по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно: имот № 

519.3 в местността „Пацаняци“ с площ 600 кв.м., с ползвател Атанас Димитров 

Атанасов в размер на 112.00 лв., съгласно изготвена оценка от „Великотърновски 

териториален кадастър” ЕООД - гр. В. Търново. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да извърши необходимите административни 

действия при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба. 
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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 с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на 

ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово сушени месни продукти". 

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 с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на 

ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово сушени месни продукти". 

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

Йордан Кисьов - член на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално 

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

комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.06.2015 г. от 16.00 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на землище 

гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово сушени 

месни продукти"., като го подкрепят с 3 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 с проектен № 208052 по КВС на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Цех за сурово 

сушени месни продукти": 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 60 / 11.06.2015 г. 

 

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

план - План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - за „Цех за сурово сушени 

месни продукти” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 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 с проектен № 208052 

по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - за 

„Цех за сурово сушени месни продукти” с показатели на устройствена зона Пп; 

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

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с проектен № 208052 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 с проектен № 208052 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 с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - за „Цех за сурово сушени месни 

продукти” 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 

Владислав Стоянов Велев, гр. Елена, ул. „Пролет” № 2, вх. „А”, ет. 4, ап. 12 за 

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

за трасета на техническата инфраструктура.  

5. Владислав Стоянов Велев, гр. Елена, ул. „Пролет” № 2, вх. „А”, ет. 4, ап. 12 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. 
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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 Специализиран подробен устройствен 

план за застрояване за "Възстановяване и реконструкция на нарушена територия - депо за 

битови отпадъци в гр. Елена". 

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

даване на разрешение за изработване на проект Специализиран подробен устройствен 

план за застрояване за "Възстановяване и реконструкция на нарушена територия - депо за 

битови отпадъци в гр. Елена". 

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

Йордан Кисьов - член на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално 

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

комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.06.2015 г. от 16.00 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект Специализиран 

подробен устройствен план за застрояване за "Възстановяване и реконструкция на 

нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена", като го подкрепят с 3 гласа 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект 

Специализиран подробен устройствен план за застрояване за "Възстановяване и 

реконструкция на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Специализиран 

подробен устройствен план - План за застрояване за „Възстановяване и 

рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена” 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 125 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Специализиран подробен устройствен план - План за 

застрояване за имоти №№ 107001, 000526, 001916, 000535, 108001, 000536, 000681, 

108038, 108037, 108002, 108003, 108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена за 

„Възстановяване и рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци 

в гр. Елена”; 

2. Одобрява задание за изработване на Специализиран подробен устройствен план - 

план за застрояване за имоти № № 107001, 000526, 001916, 000535, 108001, 000536, 

000681, 108038, 108037, 108002, 108003, 108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена 
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за „Възстановяване и рекултивация на нарушена територия - депо за битови 

отпадъци в гр. Елена”.  

3. Възлага на кмета на общината организацията по изпълнението на настоящото 

решение при спазване разпоредбите на ЗУТ и приложимото законодателство. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

заместник кмета на общината Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико 

Търново на редовно годишно събрание. 

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

предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико 

Търново на редовно годишно събрание. 

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 10.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за гласуване на 

представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно 

годишно събрание, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Магдалена Борисова – заместник председател на ОбС: По т.6 от дневния ред, предлагам 

нашия представител да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Става въпрос за освобождаване от 

отговорност членовете на Съвета на директорите. Благодаря. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението по т.6 от дневния ред, нашия представител да гласува 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

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

гласуване предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. 

Велико Търново на редовно годишно събрание: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от 

Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. 

Велико Търново на редовно годишно събрание 
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на 

Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 15.06.2015 г. (или при липса на кворум - за 30.06.2015 г.) по въпросите, 

включени в дневния ред, както следва:  

1. По т. 1 от дневния ред – ЗА приемане доклада на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството за 2014 г.; 

2. По т. 2 от дневния ред – ЗА одобряване годишния финансов отчет на дружеството 

за 2014 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за 

проверка и заверка на финансовия отчет за 2014 г.; 

3. По т. 3 от дневния ред – ЗА приемане консолидирания доклад за дейността за 2014 

г.; 

4. По т. 4 от дневния ред – ЗА приемане консолидирания годишен финансов отчет за 

2014 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за 

проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2014 г.; 

5. По т. 5 от дневния ред – ЗА предложения проект за решение, а именно: „Общото 

събрание на акционерите не разпределя печалба от дейността на дружеството за 2014 

г., тъй като няма отчетена такава“; 

6. По т. 6 от дневния ред – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ освобождаване от отговорност членовете 

на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова 

Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013 и 2014 

г.; 

7. По т. 7 от дневния ред – ЗА избора и назначаването на регистрирания одитор 

Валентин Николов Влайчев с диплом № 0465 за проверка и заверка на годишния 

финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015 г.; 

8. По т. 8 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

9. По т. 9 от дневния ред – ЗА, съгласно проекта за решение в поканата за свикване 

на Общо събрание на акционерите; 

10. По т. 10 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

11. По т. 11 от дневния ред (в случай, че се разглежда) – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

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 

удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена. 

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

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

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

свое заседание проведено на 10.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за удължаване срок 

на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, като го подкрепят с 3 

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 удължаване срок на учредена банкова гаранция в 

полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно читалище 

„Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена: 

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 отсъства 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 

1863” - гр. Елена   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 10 и 24, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор № 04/321/01600 от 

11.12.2013 г. за подпомагане на проект № 04/321/01600 „Ремонт и реконструкция на 

обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - 

Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, сключен 
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между Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 

№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителен директор,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да удължи срока на валидност на учредена 

Банкова гаранция № 961DGI1141540201 от 03.06.2014 г., издадена от 

„Уникредит Булбанк“ АД - гр. София, с наредител община Елена, 

гарантираща авансово изплатената сума по договор № 04/321/01600 от 

11.12.2013 г. сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище 

„Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена, до 20 март 2016 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия за 

издаване на анекс (допълнение) към Банкова гаранция № 961DGI1141540201 

от 03.06.2014 г., издадена от „Уникредит Булбанк“ АД - гр. София. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

Анастасия Тонева-Пеева да отправи питането си към кмета на общината, относно 

предприетите действия от община Елена по кандидатстване за финансиране по проект за 

енергийна ефективност СОУ“Иван Момчилов“гр.Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който прочете отговора на питането от г-жа Анастасия Тонева-Пеева 

общински съветник. 

На основание чл. 92, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация г-жа Анастасия Тонева-Пеева коментира отговора, като благодари за 

изчерпателния отговор на кмета на общината, но отбеляза, че положените усилия, може би 

не са били максимални. Позволи си също да не се съгласи с получените отговори на 

запитването, тъй като според нея не са конкретни, а отново са с пожелателен характер, 

както водените и до сега неформални разговори. Остава с надежда, че проблемът ще бъде 

решен в най-кратки срокове.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.65, 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, помоли в залата да останат 

само общинските съветници и да бъде прекратено излъчването на заседанието на 

Общинския съвет по местния радиовъзел. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на г-жа Росинка 

Георгиева, като вносител, да запознае присъстващите с предложението за отпускане на 

еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение. 

Г-жа Росинка Георгиева запозна присъстващите с предложението за отпускане на 

еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение на Диана Йорданова 

Бояджиева, която в тежко състояние постъпва в МОБАЛ“Д-р Ст.Черкезов“АД Велико 

Търново на 21 март 2015 г. След настъпило влошаване нивото на съзнание, на 24 март 

2015 г. е приета в Университетска болница МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕАД гр.София. 

Предстои продължително лечение и рехабилитация. 
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Председателя на Общинският съвет 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 10.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за отпускане на 

еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение, като го подкрепя с 3 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходите за лечение: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 / 11.06.2015 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска на Диана Йорданова Бояджиева с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 87, еднократна парична помощ в размер на 2 000 (две хиляди) лв. 

за долекуване, физиотерапия и рехабилитация. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението по т.1. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена          

г-н Валентин Гуцов закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа. 

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

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

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  
 

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Мл.експерт „АТО на ОбС“ 


