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

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

ПРОТОКОЛ
№7
Днес 25 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 15 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха г-жа Снежана Капинчева и д-р Георги Пеев. От Общинска администрация
участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината
г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”, г-н Христо Захариев –
директор на дирекция „ФПХД“, г-жа Петя Добрева-Костадинова – главен експерт
„ОСКП”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-н Стоян Драгостинов –
кметски наместник с.Каменари, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали,
г-н Стефан Котуков кметски наместник с.Буйновци, г-жа Катя Цветкова – кметски
наместник с.Блъсковци, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община
Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата Общинска програма за управление
на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за
управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински
съвет - Елена и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата
на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие
за предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане на доклад относно анализа на ситуацията и
оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за
развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 г.)
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно подаване на проектно предложение "Община Елена с
грижа и подкрепа за независим живот" по процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим
живот" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно предоставяне на помещения за целите на проект "Община
Елена с грижа и подкрепа за независим живот" по процедура "Независим живот" от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост,
които подлежат на задължително застраховане.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр.
автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно отразяване на имот № 509.1 от плана на
новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от
контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти №
№ 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR
1079/ІІІ-662/ Елена - Лазарци - Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с.
Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.14
в проект за дневен ред да се добави предложението за даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на за корекция на
външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за
водоснабдяване група „Беброво“ до околовръстен полигон на „Синджирци“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване, като т.14 в проект за дневен ред да се добави предложението за даване на
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на
за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена
станция за водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на „Синджирци“:
“ЗА” – 15, “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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община
Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата Общинска програма за управление
на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за
управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински
съвет - Елена и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата
на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие
за предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на доклад относно анализа на ситуацията и
оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за
развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 г.)
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно подаване на проектно предложение "Община Елена с
грижа и подкрепа за независим живот" по процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим
живот" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно предоставяне на помещения за целите на проект "Община
Елена с грижа и подкрепа за независим живот" по процедура "Независим живот" от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост,
които подлежат на задължително застраховане.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр.
автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
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11. Предложение относно отразяване на имот № 509.1 от плана на
новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от
контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти №
№ 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR
1079/ІІІ-662/ Елена - Лазарци - Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с.
Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - парцеларен план за корекция на външно водопроводно трасе на
„Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво“
до околовръстен полигон на „Синджирци“.
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
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с
изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с
изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 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 24.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за извършване на
вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с изпълнение на проект по
мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община
Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ПРОТИВ”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65 / 25.06.2015 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във
връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените
места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015
г. на Община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции и включване на нови,
както следва:
Било:

Става:

ВСИЧКО с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи от републиканския бюджет“
§ 5100. Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Функция 08: Икономически дейности и услуги
Обект „Ремонт път VTR1080 Тодювци- Обект „Ремонт път VTR1080
Дрента“ – 100 000 лв.
Тодювци-Дрента“ – 92 000 лв.
Обект „Ремонт път VTR1080 участък
Обект „Ремонт път VTR1080 участък
Дрента - Горни край“ – 100 000 лв.
Дрента - Горни край“ – 92 132 лв.

Увеличение (+)
намаление (-)
0 лв.
0 лв.
0 лв.
- 8 000 лв.
- 7 868 лв.
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Обект „Ремонт път VTR1072 Руховци Илаков рът“ – 150 000 лв.
Обект „Ремонт път Елена - Багалевци
- Тодювци“ – 150 000 лв.

Обект „Ремонт път VTR1072
Руховци - Илаков рът“ – 140 000 лв.
Обект „Ремонт път Елена Багалевци - Тодювци“ – 140 000 лв.
Обект „Изготвяне на инвестиционен
проект във фаза „работна“ за обект
„Рехабилитация и реконструкция на
път VTR3086 /III-551/ Елена Блъсковци - Дърлевци, участък от
км 0+000(0+124) до км 5+622(5+746)“
– 23 880 лв.
Обект „Изготвяне на инвестиционен
проект във фаза „работна“ за обект
„Рехабилитация на път VTR2076
/VTR1075/ Палици - Чакали
/VTR1074/, участък от км 0+000 (1 +
756,70) до км 1 + 756,70 (0+000)“ –
5 988 лв.
Обект „Изготвяне на инвестиционен
проект във фаза „работна“ за обект
„Рехабилитация и реконструкция на
общински път, VTR3113 /VTR1079,
Лазарци - Мийковци/ - Високовци Игнатовци на територията на
община Елена, участък от км 0+000
до км 2 + 455“ – 6 000 лв.

- 10 000 лв.
- 10 000 лв.
+ 23 880 лв.

+ 5 988 лв.

+ 6 000 лв.

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
отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена
(2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион
Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена
(2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион
Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2015 г. от 16.30 часа
предложението за отмяна на действащата Общинска програма за управление на
отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за
управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 24.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на
действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена (20116
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2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион
Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин подложи на гласуване
предложението за отмяна на действащата Общинска програма за управление на
отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за
управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66 / 25.06.2015 г.
Относно: Отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците
на община Елена (2011 - 2015 г.) и приемане на Регионална Програма за управление
на отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на
дейностите за община Елена
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. 17, ал. 1, т. 6 от същия и чл.
52 от Закона за управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община
Елена (2011 - 2015 г.), приета с Решение № 16 / 21.12.2011 г. по Протокол № 4 /
21.12.2011 г. на Общински съвет – Елена.
2. Приема Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико
Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.
3. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на мерките,
заложени в Общинския план на дейностите за община Елена.
4. Програмата да се публикува на интернет страницата на община Елена с цел
осигуряване на обществен достъп.
5. Задължава кмета на община Елена ежегодно, в срок до 31 март, да внася в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление
на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) и Общинския план на
дейностите за община Елена през предходната календарна година, като при
необходимост да прави предложения за допълване и актуализиране на същите.
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
отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет - Елена и допълване на
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община
Елена през 2015 г.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет - Елена и допълване на
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община
Елена през 2015 г., като уточни, че при изготвянето на проекта за решение е допусната
техническа грешка, като в частта „основание“ са посочени разпоредби от Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, отнасящи се до провеждането на процедури за продажба на
недвижими имоти, частна общинска собственост. Поради това, се предлага отмяна на
Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет Елена, като отново се включви в
настоящото предложение допълване на Програмата с горепосочената позиция. Освен това
е постъпило заявление за закупуване на поземлен имот, находящ се в с. Мирчовци, в който
е построена жилищна сграда, собственост на заявителя. Същият следва да бъдат включен в
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община
Елена през 2015 г.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на Решение
№ 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет - Елена и допълване на Програмата за управление
и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2015 г., като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Допускат се грешки, ние ще приемем това
предложение. Преди години и ние правехме грешки, но Вие бяхте по-критични.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов 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, помоли д-р Стела ГорбановаВасилева да не участва в гласуването.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на
Общински съвет - Елена и 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
”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
Не участва в гласуването
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
8

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2015 г.
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”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 № 67 / 25.06.2015 г.
Относно: Отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет - Елена и
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. 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 53 / 11.06.2015 г.
2. 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 следните позиции:
2.1. 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
2.2. Поземлен имот в с. Мирчовци с площ от 730 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
актуван с АОС № 931 / 06.03.2015 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
приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община
Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община
Елена, като уточни, че с последните изменения в Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи законодателят регламентира нов ред за отдаване под наем или аренда
на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Елемент от законовата процедура
е приемането на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
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 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Правила
за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена, като предлагат
следните промени и допълнения:
В чл.6, т.15 думата „пътя“ да се замени с „определен маршрут“.
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Да се създаде нова глава VII Отговорности и санкции със следния текст:
„чл.7 При неспазване на настоящите правила, виновните лица носят отговорност по
реда на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена,
Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Елена и приложимата
нормативна уредба.“
Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Магдалена Борисова – заместник председател на ОбС: Предлагам да се създаде нов чл. 8
със следния текст: “Кмета на общината може да прекрати договора, когато ползвателя
ползва предоставените мери и пасища по начин, който не отговаря на изискванията на
настоящите правила“. Благодаря.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Йордан Димитров – заместник кмет на общината: И двете предложения – това от
Постоянната комисия по „Общинска собственост земеделие и гори“ и това на Магдалена
Борисова са регламентирани в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Също така са описани и в заявленията по образец до кмета на общината. Дублират се
нещата – това е моето мнение.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Г-н Димитров, ние се стремим да бъдем поконкретни при приемането на подзаконовата нормативна база. Не виждам нищо лошо тези
условия да бъдат залегнати в Правилата, които ние Общинският съвет приемаме. След
като са регламентирани в Закона дайте тогава да не приемаме тези Правила.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Какво значи маршрут и кой предложи това
изменение? Пътищата са регламентирани в плана за земеразделяне.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Внесохме го от Постоянната комисия по
„Общинска собственост земеделие и гори“. Между всички пътища определяме един и това
е маршрут.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа общински съветнци. С г-н Димитров се консултирахме и смятаме, че не е проблем
Правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена да бъдат
допълнени с предложените текстове на чл. 7 и чл.8. Правилата, ще бъдат публикувани на
сайта на общината и за хората ще е по-удобно да се запознават с тях, без да се ровят в
Закона. Считам за уместно да се приемат предложенията от Постоянната комисия по
„Общинска собственост земеделие и гори“ и на Магдалена Борисова. Уточнението „по
определен маршрут“, считам също за уместно. Не е удачно животните се движат по
улиците дори от хигиенна гледна точка. Подкрепям и това предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Стефка Костадинова – общински съветник: А какво правим с животните, които влизат в
дворовете и нанасят щети на посевите?
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Този казус е регламентиран в Закона за опазване
на земеделските земи. Имаме такива случаи на подадени жалби и сигнали. Обикновено
нарушителя приема да заплати нанесените щети.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване в Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена
в чл.6, т.15 думата „пътя“ да се замени с „определен маршрут“ и да се създаде нова глава
VII Отговорности и санкции със следния текст:
„чл.7 При неспазване на настоящите правила, виновните лица носят отговорност по
реда на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена,
Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Елена и приложимата
нормативна уредба.“:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението да се създаде нов чл. 8 със следния текст: “Кмета на общината
може да прекрати договора, когато ползвателя ползва предоставените мери и пасища по
начин, който не отговаря на изискванията на настоящите правила.“:
“ЗА” – 15, “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 Правила за ползването на мерите и
пасищата на територията на община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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 № 68 / 25.06.2015 г.
Относно: Приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията
на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1
и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 1, т.
2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:

1. Приема Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община
Елена.

2. Правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена
да бъдат обявени на интернет страницата на община Елена.
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
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им, като
уточни, че с приемане на годишен план ще се даде възможност на животновъдите да бъдат
предоставени терени за паша, с които те да задоволяват нуждите при отглеждане на
животните си. Спазването на определени правила при отдаването и ползването на тези
земи гарантира, че имотите ще се използват по предназначение и ще се поддържат в добро
състояние. Не на последно място, по този начин стопаните, отглеждащи животни, ще
могат да се възползват от възможностите на схемите по Общата селскостопанска политика
на ЕС.
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 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за приемане на
Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за
общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им, като го подкрепят с 5
гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им:
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
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69 / 25.06.2015 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1
и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 1, т. 1
и ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община
Елена за стопанската 2015 - 2016 г.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през
стопанската 2015 - 2016 г. на територията на община Елена съгласно списък
(Приложение № 1), неразделна част от това решение.
2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2015 - 2016 г.
2.3. Списъкът (Приложение № 1) да се обяви в сградите на общинската
администрация в гр. Елена, кметовете на кметства и кметските наместници,
и да се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 юли 2015
г.
2.4. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на процедурите,
регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите по
пазарни наемни цени със собствениците или ползвателите на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за 5 стопански години, считано от
започване на стопанската 2015 - 2016 г.
2.5. Възлага на кмета на община Елена сключването на договори за наем за
срок от една стопанска година със спечелилите участници в проведени
търгове, за стопанската 2015 - 2016 г.

13

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2015 г.
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 доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община
Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област
Велико Търново (2016-2020 г.).
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община
Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област
Велико Търново (2016-2020 г.), като уточни, че със свое писмо областният управител на
област Велико Търново е поставил конкретни задачи по изпълнение на процедурата, както
следва:
1. Да се сформира общински екип за попълване на информационните карти и изготвяне на
общинските анализи на ситуацията и подготовка на общинска стратегия;
2. В срок до 30.06.2015 г. да се изпратят в Областна администрация попълнените
информационни карти и приетия на Общински съвет анализ на ситуацията в съответната
община.
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 24.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във
връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико
Търново (2016-2020 г.), като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева - председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 23.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за приемане на доклад относно
анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във връзка с
разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново
(2016-2020 г.), като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за приемане на доклад относно анализа на ситуацията и
оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за
развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 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 № 70 / 25.06.2015 г.
Относно: Приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на
потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за
развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016 – 2020 г.)
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 19 от Закона
социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона
социалното подпомагане, в изпълнение на писмо № ОА 04 - 4139 / 16.04.2015 г.
Областен управител на област Велико Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

от
за
за
на

Р Е Ш И:
Приема доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в
община Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните
услуги в област Велико Търново (2016 – 2020 г.)
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
подаване на проектно предложение "Община Елена с грижа и подкрепа за независим
живот" по процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим живот" от Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
подаване на проектно предложение "Община Елена с грижа и подкрепа за независим
живот" по процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим живот" от Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 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 23.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за подаване на проектно
предложение "Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот" по процедура
BG05М9ОP001-2.002 "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 24.06.2015 г. от 16.00 часа предложението за подаване на
проектно предложение "Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот" по
процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за подаване на проектно предложение "Община Елена с грижа и
подкрепа за независим живот" по процедура BG05М9ОP001-2.002 "Независим живот" от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:
“ЗА” – 15, “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 № 71 / 25.06.2015 г.
Относно: Подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа за
независим живот“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Елена да подаде проектно предложение „Община Елена с
грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура BG05M9ОP001-2.002
„Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес“.
2. Дава съгласие в рамките на дейностите по проекта да бъде създаден „Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда“, който да бъде функционално или структурно обособено звено, предоставящо
гореспоменатите услуги.
3. Потвърждава, че при одобряване на проектното предложение, изпълнението на
задължителните дейности по проекта (поддържане на услуги за социално включване
в общността или в домашна среда) ще продължи за срок не по-малко от шест месеца
без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение
на непредвидени обстоятелства.
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
предоставяне на помещения за целите на проект "Община Елена с грижа и подкрепа за
независим живот" по процедура "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предоставяне на помещения за целите на проект "Община Елена с грижа и подкрепа за
независим живот" по процедура "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Йордан Йорданов - председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост,
земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за предоставяне на
помещения за целите на проект "Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот"
по процедура "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за предоставяне на помещения за целите на проект "Община
Елена с грижа и подкрепа за независим живот" по процедура "Независим живот" от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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 № 72 / 25.06.2015 г.
Относно: Предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с грижа и
подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Предоставя за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда, част от проектно предложение
„Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, част от
недвижим имот, публична общинска собственост, а именно:
ТРИ СТАИ И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 37.5 КВ.М., част от
едноетажна сграда (без помещението в южната част, представляващо консултативен
кабинет към МКБППМН), находяща се на адрес: гр. Елена, ул. „Йеромонах Йосиф
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Брадати“ № 36, актувана с Акт № 531 / 09.09.2010 г. за поправка на Акт за публична
общинска собственост № 98 / 04.01.1997 г. (вписан в Служба по вписванията – гр.
Елена на 09.09.2010 г. под № 39, том III), за срока на изпълнение на проекта и срок, не
по-кратък от три години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад
по проекта.
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 на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане.
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 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за определяне на имоти
частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за определяне на имоти - частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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
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Р Е Ш Е Н И Е № 73 / 25.06.2015 г.
Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 9
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения,
както следва:
№

Обект

Адрес

Отчетна
стойност,
лв.

1.1.

16 бр. апартаменти

гр. Елена, ул. „Робовска” № 41

18 679.75

71 / 17.01.1996 г.

1.2.

Жилищна сграда

гр. Елена, ул. „Свобода” № 11

6 364.00

452 / 05.04.2006 г.

1.3.

Апартамент № 2, вх. А, ет. 1 със
застроена площ 40.25 кв. м.

2 781.74

Апартамент № 8, вх. А, ет. 3 със
застроена площ 40.25 кв.м.

2 781.75

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3 със
застроена площ 40.20 кв.м.

2 778.21

Апартамент № 11, вх. Б, ет. 4 със
застроена площ 40.25 кв. м.

2 781.74

Апартамент № 3, ет.2, вх.Б със
застроена площ 48 кв. м.

1.5.

гр. Елена,
ул. „Васил Левски” № 32

78 / 09.01.1996 г.

5 040.10

89 / 26.08.1996 г.

Дворно място с площ от 389 кв. м.,
заедно с построената в него
гр. Елена,
двуетажна паянтова жилищна
ул. „Стоян Михайловски” № 13
сграда, съставляващ имот пл. №
352 в кв. 63

3 400.00

225 / 19.04.2000 г.

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4

3 989.54

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5
Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1
Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4

1.7.

2 778.21

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 2 със
застроена площ 40.25 кв. м.,

1.4.

1.6.

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2

АОС № / дата

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4
Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2

гр. Елена,
ул. „Иван Момчилов” № 97

гр. Елена,
ул. „Крайбрежна” № 32

6 564.35

238 / 14.06.2000 г.

2 900.00
1 700.00
1 100.00

239 / 14.06.2000 г.

1 200.00
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Апартамент № 12, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 14, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 15, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 16, ет. 2
1.8.

1.9.

Апартамент № 17, ет. 2

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1

1 112.50
1 112.50

Апартамент № 18, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 19, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 20, ет. 2

1 112.50

Апартамент № 14, вх. Б, ет. 5
Апартамент № 11, вх. В

гр. Елена,
ул. „Иван Момчилов” № 89

2 000.00

240 / 14.06.2014 г.

241 / 14.06.2000 г.

1 700.00

Апартамент № 14, вх. В

гр. Елена,
ул. „Иван Момчилов” № 95

1.11. Апартамент № 14 , вх. Б

гр. Елена, ул. Пролет” № 4

1 800.00

281 / 20.03.2001 г.

Застроен жилищен парцел с площ
771 кв. м.
Жилищна сграда - масивна
двуетажна постройка строена през
1.12. 1974 г. и застроена площ 88.74 кв.
м.: I-ви етаж - 3 стаи, кухня и
коридор, II-ри етаж - 3 стаи, кухня
и коридор, жилищна пристройка
със застроена площ 26.52 кв. м.

с. Тодювци,
община Елена

3 719.63

7 / 20.01993 г.

Кметството - полумасивна сграда
на един етаж със застроена площ от
9 кв. м.
1.13.
Здравна служба - полумасивна
сграда на един етаж със застроена
площ от 68 кв. м.

с. Каменари,
община Елена

3 200.00

250 / 09.08.2000 г.

Паянтова жилищна сграда и
стопански постройки

с. Илаков рът, община Елена

850.00

226 / 19.04.2000 г.

Кметство и читалище с. Руховци
читалище масивна сграда на два
1.15. етажа със застроена площ 300 кв.м.
в съсобственост с „Български
пощи“ ЕООД, гр. Велико Търново

с. Руховци, община Елена

10 783.00

231 / 09.05.2000 г.

Читалище и кметство масивна
1.16. сграда на два етажа със застроена
площ от 499 кв.м.

с. Илаков рът, община Елена

38 434.24

177 / 12.05.1998 г.

Читалище и кметство двуетажна
1.17. сграда със десет стаи, салон и
коридори

с. Палици, община Елена

162 385.88

Читалище и кметство двуетажна
масивна сграда с дванадесет стаи
1.18.
два коридора и един салон със
застроена площ 365.5 кв. м.

с. Тодювци, община Елена

21 343.65

1.10.

1.14.

1 700.00

278 / 13.03.2001 г.

207 / 20.12.1999 г.

151 / 19.11.1997 г.

20

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2015 г.
Кметство – част от масивна
двуетажна сграда, а именно: едно
помещение от 17 кв.м. и стълбище
от първи етаж; целият втори етаж
и 69% ид.ч. от общите части на
сградата, и дворно място от 515 кв.
м., в съсобственост с РПК - Елена

с. Мийковци, община Елена

15 666.00

398 / 23.03.2004 г.

Кметство и читалище - масивна
1.20. сграда на два етажа със застроена
площ от 337 кв.м.

с. Дрента, община Елена

48 649.05

179 / 13.05.1998 г.

Кметство и читалище - застроен
поземлен имот ид.№ 87326.353.71 с
площ от 312 кв.м. Имотът включва
1.21. сгради ид.№ 87326.353.71.2 със
застроена площ 106 кв.м. и ид.№
87326.353.71.2 със застроена площ
51 кв. м.

с. Яковци, община Елена

12 808.38

852 / 28.02.2014 г.

с. Буйновци, община Елена

29 147.14

111 / 11.03.1997 г.

с. Илаков рът, община Елена

2 649.80

2 / 20.07.1993 г.

1.24. Административна сграда

гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски” № 32

8 000.00

166 / 02.04.1998 г.

Общинска сграда (бивш
1.25. пенсионерски клуб)

гр. Елена,
ул. „Стоян Михайловски” № 21

5 061.20

446 / 31.01.2006 г.

Магазин - пивница (източен) и
складови помещения с обща
гр. Елена,
1.26. застроена площ 186.14 кв.м. заедно
ул. „Стоян Михайловски“ № 69
със съответстващите идеални
части

2 300.00

275 / 21.02.2001 г.

254.22

89 / 26.08.1996 г.

1.19

Читалище - масивна сграда със
1.22. застроена площ 420 кв. м.
Едноетажна масивна жилищна
1.23. сграда, със застоена площ 113 кв.м.

Магазин - аперитив със складови
помещения с обща застроена площ
1.27. 103.63 кв.м. и мазе с площ 68.72
кв.м. заедно с 19.46% идеални
части

гр. Елена, ул. „Васил Левски“
№ 32-36

Сграда „За музей и профсъюзен
1.28. дом”

гр. Елена,
ул. „Ил. Макариополски” № 4

105 734.81 499 / 15.02.2008 г.

2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори за
имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в
полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в
полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена, като уточни, че в деловодството на
община Елена е постъпило предложение от Иван Любенов Иванов, управител на „Елена
Автотранспорт“ ЕООД, с което същият предлага да бъде намалена стойността на наемната
вноска по сключен договор за наем от 2006 г., с който община Елена отдава под наем на
търговското дружество два броя автобуси „Фолксваген ЛТ“. Като мотив за направеното
предложение са посочени завишените разходи за поддръжка вследствие на амортизиране
на техниката. Срокът, за който договорите са били сключени, е изтекъл. През последните
години с решение на Общински съвет - Елена са предоставени три автобуса. Уместно е
вместо да се сключват нови договори за наем с дружеството, за двата автобуса да бъде
учредено безвъзмездно право на ползване в полза на общинското дружество.
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 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за учредяване
безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в полза на
"Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху
2 бр. автобуси "Фолксваген ЛТ 46" в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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 № 74 / 25.06.2015 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси
„Фолксваген ЛТ 46“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление град Елена, улица
“Tрети март” № 9, с ЕИК 814189444, за следните пътнически автобуси:
1.1. „Фолксваген ЛТ 46“ с ДК№ ВТ 1818 АМ и номер на шаси
WV1ZZZ2DZ6H001177;
1.2. „Фолксваген ЛТ 46“ с ДК№ ВТ 1881 АМ и номер на шаси
WV1ZZZ2DZ5H032035.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договори за учредяване на
безвъзмездно право на ползване с „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, в
изпълнение на т. 1 от настоящото 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
отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно
ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр.
Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно
ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр.
Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2015 г. от 16.30 часа
предложението за отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4
от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина
на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на
землище гр. Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за отразяване на имот № 509.1 от плана на
новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от
контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти №
№ 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

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

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75 / 25.06.2015 г.
Относно: Отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от
Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на
начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти №№ 000605 и 000606 по
КВС на землище гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 45и от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и
чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти
по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и извършване корекции от контактна зона на
имоти №№ 000605 с НТП „Пасище, мера” и 000606 с НТП „Овощна градина” по КВС
на землище гр. Елена.
2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти по КВС
на землище гр. Елена, както следва: за имот № 000605 от „Пасище” на „Изоставена
нива” и на имот № 000606 по КВС от „Овощна градина” в „Изоставена нива”. След
промяната и обединяването на двата имота, новообразуваният имот да са обяви и
актува за частна общинска собственост.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури
по реда на ЗМСМА, ППЗСПЗЗ и ЗОС.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена - Лазарци Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище
№ VTR3.48057.01.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена - Лазарци Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище
№ VTR3.48057.01.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2015 г. от 16.30 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/
Елена - Лазарци - Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват
на свлачище № VTR3.48057.01, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR
1079/ІІІ-662/ Елена - Лазарци - Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с.
Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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
25

Мандат 2011 – 2015 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.06.2015 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 76 / 25.06.2015 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1079 /III-662/ Елена Лазарци - Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхвата
на свлачище № VTR13.48057.01
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 ал. 5 от Закона
за устройство на територията, както и с чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на
земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план
на засегнатото трасе на общински път VTR 1079 /III-662/ Елена - Лазарци Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхвата на
свлачище № VTR13.48057.01.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план
на засегнатото трасе на общински път VTR 1079 в обхвата на свлачище №
VTR13.48057.01.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на
язовир "Йовковци", 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 № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на
язовир "Йовковци", 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 и транспорт“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.06.2015 г. от 16.30 часа
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци,
попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като неподкрепиха
предложението с 0 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- 4.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Защо трябва да гледаме съседните имоти. Има
положителни становища от РИОСВ – Велико Търново и Басейнова дирекция за
управление на водите.
Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Ако ми позволите бих искал да дам няколко
разяснени. Същия собственик е направил промяна на предназначението на два имота, сега
желае да промени още един. Става тенденция за разширяване строителните граници на
селото, а е в близост до пояс II на СОЗ на язовир „Йовковци“.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Симеон Кънчев – общински съветник: Не виждам нищо притеснително. Има положителни
становища от РИОСВ – Велико Търново и Басейнова дирекция за управление на водите.
Ще се разширят строителните граници на селото, но те не могат да се разширят
безгранично. Нека подкрепяме такива инвестиционни намерения. Приоритет на общината
е развитието на туризма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател. Уважаеми дами и
господа общински съветници. И аз да дам яснота по предложението. Процедурата за
промяната на предназначението на имота е стартирала. Към заданието са приложени
положителни становища от РИОСВ – Велико Търново и Басейнова дирекция за
управление на водите в Дунавски район с център Плевен, но те са предварителни. След
вземане на решение от Общинският съвет предстои отново съгласуване на подробния
устройствен план. Становищата се обявяват публично за обществено обсъждане и всеки
би могъл да изкаже своите съображения. Инвестиционното намерение е за изграждане на
туристическо селища. Отхвърляйки предложението Общинският съвет би стопирал
инвестиционното намерение.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Изясниха ни се обстоятелствата. Предлагам да
подкрепим предложението на кмета.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци,
попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77 / 25.06.2015 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ
в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно
предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 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 № 024003 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 № 024003 по КВС на
землище с. Яковци, заедно с план схемата за електрификация.
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1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 024003 по КВС на землище
с. Яковци, заедно с план схемата за водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 024003 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
„Премиер Шипинг Сървисис” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна,
ул. „Капитан Петко войвода” № 25, ЕИК 103945570, представлявано от управителя
Валентин Борисов Банев, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на
ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. „Премиер Шипинг Сървисис” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.
Варна, ул. „Капитан Петко войвода” № 25, ЕИК 103945570, представлявано от
управителя Валентин Борисов Банев, 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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен
план за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от
помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на
„Синджирци“.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен
план за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от
помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на
„Синджирци“.
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 24.06.2015 г. от 16.30 часа предложението за даване разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за корекция на
външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за
водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на „Синджирци“, като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за корекция на външно водопроводно трасе
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на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво“
до околовръстен полигон на „Синджирци“:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
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 № 78 / 25.06.2015 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
парцеларен план за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване
„Синджирци” от помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво” до
околовръстен полигон на ул. „Синджирци”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 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 разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план
за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци” от
помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво” до околовръстен полигон на ул.
„Синджирци”.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план
за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци”.
3. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури
по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за
устройството на територията и Закона за опазване на земеделските земи.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена
г-н Валентин Гуцов закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 часа.
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Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
Изготвил протокола:
Станислава Кабакова
Мл.експерт „АТО на ОбС“
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