
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

№ 8  

 
Днес 30 юли 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 Магдалена Борисова и г-н Стефан Минчев. От 

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

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

Кънчева-Савова, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината, г-н Христо Захариев – 

директор на дирекция „ФПХД“, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари. 

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

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

за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

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

на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

                                                                                             Вн.: Председател ОбС   

2. Предложение относно отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена 

от общинска администрация за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане информация за изменението на бюджета на 

община Елена за второто тримесечие на 2015 г. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община 

Елена. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината    

5. Предложение относно даряване на недвижим имот - частна общинска 

собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на 

Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 

2020 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 

полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал 

на модерното изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015". 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение относно даване на съгласие от Общински 

съвет - Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично 

сътрудничество "Румъния - България" 2014 – 2020. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината                                                                      
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8. Предложение относно откриване процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

10. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински 

съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на 

землище гр.Елена. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински 

съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен 

терен" по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение - 

за "Ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на "Допълнително водоснабдяване на 

с.Попска от помпена станция с.Беброво", община Елена. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за 

захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище 

VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище 

VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

19. Предложение относно допускане на по-големи отклонения от установените 

разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 

застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

 

 

 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.07.2015 г. 

 

 3 

20. Предложение относно съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с 

НТП "Дере" по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП 

"Скали" и един с НТП "Друга селскостопанска територия", собственост на община Елена.   

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината       

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.21 

в проект за дневен ред да се добави предложението за издаване на запис на заповед от 

община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане 

на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 

04/321/01380 от 26.06.2013 г. и като т.22 в проект за дневен ред да се добави 

предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

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.21 в проект за дневен ред да се добави предложението за издаване на 

запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 

обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г.: 

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

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

гласуване, като т.22 в проект за дневен ред да се добави предложението за издаване на 

запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 

обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г.: 

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

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 Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и 

на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

                                                                                             Вн.: Председател ОбС   

2. Предложение относно отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена 

от общинска администрация за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно приемане информация за изменението на бюджета на 

община Елена за второто тримесечие на 2015 г. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината  

4. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община 

Елена 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината    
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5. Предложение относно даряване на недвижим имот - частна общинска 

собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на 

Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 

2020 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в 

полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал 

на модерното изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015". 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно предложение относно даване на съгласие от Общински 

съвет - Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично 

сътрудничество "Румъния - България" 2014 – 2020. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината                                                                      

8. Предложение относно откриване процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

10. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински 

съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на 

землище гр.Елена. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински 

съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 

средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен 

терен" по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение - 

за "Ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на "Допълнително водоснабдяване на 

с.Попска от помпена станция с.Беброво", община Елена. 

                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за 

захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 
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17. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище 

VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище 

VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината    

19. Предложение относно допускане на по-големи отклонения от установените 

разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 

застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината 

20. Предложение относно съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с 

НТП "Дере" по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП 

"Скали" и един с НТП "Друга селскостопанска територия", собственост на община Елена.   

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината       

21. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 

26.06.2013 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината  

22. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 

15.04.2013 г. 

                                                                                                                    Вн.:Кмета на общината  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за процедурно предложение 

на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н кмете. С 

оглед температурите в днешния ден правя процедурно предложение материалите да не се 

четат. Общинските съветници сме се запознали с тях, ако гражданите проявяват интерес са 

качени на интернет страницата на Общинският съвет. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване направеното процедурното предложение материалите да не се четат: 

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

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

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

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

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

разгледа на свое заседание проведено на 28.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за 

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

периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Да дадете пояснение относно отмяната на таксата 

определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена с решение № 190 /19.05.2015 г. постановено от 

Административен съд – Велико Търново. Заседанието е озвучено нека се знае, че 

общинските съветници нямат вина за отмяната на текста. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Решение № 190 /19.05.2015 г. постановено от 

Административен съд – Велико Търново отмени приетата Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в 

частта, в която съгласно т.20 от Приложение № 1 за използване на информационните 

табла в сградата на община Елена, е определена такса. Определихме такава такса, защото 

общинска администрация прави разходи при извършване на тази услуга. Таксата беше 

обжалвана от частните съдебни изпълнители. Мотивът за отмяна бе, че не е спазен 

дословно текста „на буквата“ от Закона. По техническа грешка таксата за услугата не беше 

включена в правилното приложение на Наредбата. При следваща промяна в Наредбата ще 

бъде поправена процедурата, защото смятам, че е редно да се събира такава такса. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - 

Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 / 30.07.2015 г. 

 

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

комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. 

 

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

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

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

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

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

периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. 

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

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

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

разгледа на свое заседание проведено на 28.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за 

отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за 

периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- 2. 

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 отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет –Елена от общинска 

администрация за периода 01.01.2015  - 30.06.2015 г.  

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от общинската 

администрация за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. съгласно Приложение № 1. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие 

на 2015 г. 

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

приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие 

на 2015 г. 

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

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за приемане информация за 

изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие на 2015 г., като го 

подкрепят с 3 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 на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за приемане информация за изменението на бюджета 

на община Елена за второто тримесечие на 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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
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  № 81 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за 

второто тримесечие на 2015 г. 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4  от Закона за публичните финанси и 

съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и 

контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения план 

по приходната и разходната част по функции и дейности за второто тримесечие на 

2015 г., както следва: 

1.1. По приходната част: 9 263 780 лв., разпределени по параграфи съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. По разходната част: 9 263 780 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 
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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 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена. 

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, като уточни че 

Приложение № 1 представлява актуалната Инвестиционна програма на община Елена към 

момента. Включени са всички обекти гласувани от предходни заседания. 

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

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 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, като го подкрепят с 3 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: 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
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  № 82 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена 
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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, отпадане на такива и 

включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

Залата напуска общинския съветник г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

 

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 

даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите 

на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. 

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

даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите 

на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. като уточни, че 30 юли е крайния 

срок за вземане на решението съгласно изискването на Министерство на 

здравеопазването. Във т.2 от проекта за решение е записано, че дарението се прави 

единствено за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна 

медицинска помощ. 

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 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за даряване на 

недвижим имот - частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект 

за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна 

програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 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: Получава се странно нещо. Здравеопазването в 

Елена е наболял проблем от дълго време. Нямаме болница. Сега заради един проект сме 

притиснати, длъжни да дарим общински имот за целите на проекта. В годините се 

обръщахме с много апели към Министерство на здравеопазването. Ние следва да дарим 

имот в полза на държавата за изпълнението на проекта, но нека се знае, че ако не се 

съгласим това не означава, че ще закрият филиала на Спешна помощ в Елена. Предстоят 

много действия за решаване проблема със здравеопазването в Елена. Поставени сме пред 

свършен факт – да ние ще гласуваме „за“. 

Валентин Гуцов – председател на ОбС-Елена: Искам да споделя нещо. Прав е г-н Топалов, 

но сме поставени в такова положение. Във времето сме обсъждали много варианти. Това е 

една възможност за обновяване и модернизация, както на сградния фонд, така и на 

оборудването на спешната помощ. Проекта можеше да бъде изпълняван и на празен терен, 

но след срещи ние решихме за по-удачен варианта сградата на филиала за спешна 

медицинска помощ да премине собственост на държавата. При преговорите настоявахме 
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за втори екип на спешна помощ. По проект, това което се предвижда е ремонт на сградния 

фонд, оборудване и обзавеждане, и линейка. Аз също ще гласувам „за“. Дарението на 

имота се извършва с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от 

общия брой на съветниците. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Георги Пеев – общински съветник: В проекта включен ли е ремонт на външното 

осветление, защото е в много лошо състояние? 

Валентин Гуцов – председател на ОбС-Елена: Незнаем, защото проекта не е започнал. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници. Относно модернизацията на външното осветление. Д-р Пеев 

няма как да знаем какво включва проекта, защото не е изготвен. Какво се включва с 

дарението – изрично е записано в т.2 от проекта за решение: дарението се прави 

единствено за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна 

медицинска помощ – това е волята на дарителя. С прехвърляне собствеността в държавна 

ни отпада ангажимента за поддръжка на сградния фонд. Чувствителен е въпроса, но нека 

използваме възможността за подобряване материалната база. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Много точно се изразих, ние даваме общинска 

собственост без нищо насреща. Една собственост, след като премине в други ръце тази 

собственост изчезва след трансформации. След време държавата може да го продаде и да 

стане частна собственост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Йордан Йорданов – общински съветник: Смущава ни думата дарява. Що се отнася до 

здравеопазване ние нямаме варианти. Нека подкрепим това, което ни се предлага. 

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 даряване на недвижим имот - частна общинска 

собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на 

Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Даряване на недвижим имот - частна общинска собственост в полза на 

държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна 

медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 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. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост, 

в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 5, т. 3 от Правилника за 

устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Дарява в ползва на Държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, 

имот - частна общинска собственост, намиращ се в сграда построена в УПИ ХVІІІ, 

кв. 21 по плана на гр. Елена, представляващ обособен обект с площ 167.91 кв.м. 

съгласно проект за обособяване на самостоятелни обекти в сградата на МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - гр. Елена, заедно със съответните идеални части от общите части 

на сградата и от правото на строеж. Имотът е актуван с АОС № 211 / 08.02.2000 г. 

2. Дарението се прави единствено за целите на проект за обновяване и модернизация 

на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 - 2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за дарение. 

 

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 

издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на 

културата във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното изкуство 

"Пъстър балкански свят" Елена 2015". 

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

издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на 

културата във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното изкуство 

"Пъстър балкански свят" Елена 2015". 

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

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за издаване Запис на заповед от 

кмета на община Елена в полза на Министерство на културата във връзка с авансово 

плащане по проект "Фестивал на модерното изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 

2015", 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 издаване Запис на заповед от кмета на община 
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Елена в полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект 

"Фестивал на модерното изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015": 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 84 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на 

модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015” 

 

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

и местната администрация, във връзка с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ № 24-10-М4-149 от 01.07.2015 г. по мярка „Малка грантова схема „Представяне и 

достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” по Проект 

„Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015”, сключен между 

Община Елена и Министерство на културата с адрес: гр. София 1040, бул. „Александър 

Стамболийски” №17, Програмен оператор по Програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014, представлявано от Боил Банов и Владимир 

Вълков, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Упълномощава инж. Дилян Млъзев в качеството му на кмет на община Елена да 

подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на Министерство на културата - договарящ орган по проект „Фестивал на 

модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015” по програма БГ 08 

„Културно наследство и съвременни изкуства”, в размер на 23 052.60 евро (двадесет и 

три хиляди петдесет и две евро и 60 цента) с левова равностойност 45 086.97 лв. 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.07.2015 г. 

 

 14 

(четиридесет и пет хиляди осемдесет и шест лева и 97 стотинки) за обезпечаване на 

авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 24-

10-М4-149 от 01.07.2015 год., по мярка „Малка грантова схема „Представяне и 

достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

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 

предложение относно даване на съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване с 

проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - 

България" 2014 – 2020. 

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

предложение относно даване на съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване с 

проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - 

България" 2014 – 2020. 

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

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за предложение относно даване на 

съгласие от Общински съвет - Елена за кандидатстване с проектно предложение по 

Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 – 2020, като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

гласуване предложението за предложение относно даване на съгласие от Общински съвет 

Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично 

сътрудничество "Румъния - България" 2014 – 2020: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Предложение относно даване на съгласие от Общински съвет Елена за 

кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Румъния - България” 2014 – 2020 

 

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

самоуправление и местната администрация, в съответствие с Мярка 2.2.3. „Културно-

историческо наследство“ от специфична цел 2.2. „Разнообразяване на туристическото 

предлагане“ по Приоритет 2 „Развитие на туризма на базата на културно-историческото 

наследство и природния потенциал на територията“ от Общински план за развитие на 

община Елена 2014 - 2020,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България” 2014 - 2020, 
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Приоритетна ос 2 - „Зелени региони”, Специфична цел 2.1 - „Подобряване на 

опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и 

културното наследство” 

2. Възлага на кмета на община Елена да организиран и осъществи всички 

необходими подготвителни дейности за кандидатстване по програмата, в т.ч. 

преговори и сключване на споразумение с румънски партньор, проектирания, 

подготовка на проектно предложение, вкл. използване на консултантски услуги, 

подаване на окомплектованото проектно предложение в регламентирания срок. 

 

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 

откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - 

частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и 

тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - 

частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и 

тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

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 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за откриване процедура 

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска 

собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга, 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 подложи на 

гласуване предложението за откриване процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга: 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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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  № 86 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга 

 

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. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска 

собственост, а именно: 

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) № 80978.401.32 С ПЛОЩ ОТ 493 КВ.М., ВЕДНО С 

ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА № 80978.401.32.1 С ПЛОЩ ОТ 121 КВ.М., 

НАХОДЯЩ СЕ В С. ЧЕРНИ ДЯЛ, ОБЩИНА ЕЛЕНА, ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: 

ПИ № 80978.401.3, ПЪТ, ПИ № 03054.155.51, ПИ № 03054.155.49, ПИ № 03054.155.48, 

АКТУВАН КАТО ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С АОС № 923 / 10.02.2015 

Г., ВПИСАН В СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛЕНА 

ПОД № 99, Т. І НА 11.02.2015 Г.; 

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) № 02498.358.16 С ПЛОЩ ОТ 696 КВ.М., НАХОДЯЩ 

СЕ В С. БАЛУЦИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА, ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: ПЪТ, РУМЕН 

ГЕНЧЕВ РАЧЕВ, ПИ № 87326.14.105, ПАСКО МИНЕВ ЩЕРЕВ, АКТУВАН КАТО 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С АОС № 781 / 18.05.2013 Г. ВПИСАН В 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГР. ЕЛЕНА ПОД № 115, Т. V 

НА 22.05.2013 Г. 

2. Утвърждава начална тръжна цена за имотите подробно описани в т. 1, както 

следва за: 

2.1. За имота по т. 1.1 от настоящото решение – 2 990 (две хиляди деветстотин и 

деветдесет) лева без включен ДДС, в това число стойността на земята 1 233 (хиляда 

двеста тридесет и три) лева; 

2.2. За имота по т. 1.2 от настоящото решение – 3 380 (три хиляди триста и осемдесет) 

лева без включен ДДС. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които отговарят 

едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. Липсата на 

задължения се удостоверява от съответните общински служби;  

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета на общината 

по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 
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3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки изискванията 

на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на търга, 

списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при 

участие в търга, основание за недопускане до участие в търга, разяснения относно 

процедурата по провеждане на търга; 

 4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община 

Елена; 

 4.7. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров, заместник кмет 

и членове:  Драгомир Цанев, старши юрисконсулт; 

Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”; 

инж. Зоя Василева, младши експерт „ОС”;  

Силвия Мирянова, главен експерт „СО”; 

Йордан  Йорданов, общински съветник; 

Милко Моллов, общински съветник; 

Резервни членове:  Надя Недялкова, юрист; 

Десислава Иванова, старши експерт „СО”; 

Магдалена Борисова, общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с 

тайно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи договорите 

за продажба на съответните имоти със спечелилите участници. 

 

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 

откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

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

откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

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 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за откриване процедура 

за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация 

и комисия за провеждане на търга, 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 откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот 

частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга: 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 87 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга  

 

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.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.18, ал.1 и чл.59, ал.1, т.2 и чл.60, ал.ал.1-6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява присъствен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 

до 5 (пет) години на следната част от  имот, частна общинска собственост: Пивница с 

прилежащите складови помещения със застроена площ 82 кв.м., находяща се в гр. 

Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69. Имотът е актуван с АОС № 275 / 21.02.2001 г., 

вписан в Службата по вписванията при Районен съд Елена на 17.02.2005 г. под № 66, 

том ІI.  

2. Определя начална тръжна цена на база един месец за имота по т. 1 съгласно 

Методиката за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински 
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имоти в размер на 156.50 лв. (сто петдесет и шест лева и петдесет стотинки) крайна 

цена с включен ДДС. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които отговарят 

едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. Липсата на 

задължения се удостоверява от съответните общински служби;  

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета на общината 

по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки изискванията 

на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в тръжната 

документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на търга, 

списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при 

участие в търга, основание за недопускане до участие в търга, разяснения относно 

процедурата по провеждане на търга; 

 4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община 

Елена; 

 4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 

и членове:                     Драгомир Цанев – юрисконсулт; 

                                        Петя Добрева – главен експерт „ОСКП”; 

                                        инж. Зоя Василева – младши експерт „ОС”;  

                                        Силвия Мирянова – старши експерт „СО”; 

                                        Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                        Милко Моллов – общински съветник; 

Резервни членове:       Надя Недялкова – юрист; 

                                        Десислава Иванова – старши експерт „СО”; 

                                        Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да 

сключи договори за срок до 5 (пет) години със спечелилия търга участник.  

 

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 

продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

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

продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху 

общинска земя. 

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 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за продажба на имот - 

частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, 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. 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 Горбанова-

Василева да не участва в гласуването. 

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

гласуване предложението за продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя: 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

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

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя 

 

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. 3 от Закона за общинска собственост, 

чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. ПРОДАВА НА Д-Р ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. 

ЕЛЕНА, УЛ. „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” № 89, ЕГН 5703071888, Л. К. № 641987102, 

ИЗДАДЕНА НА 03.02.2011 Г. ОТ МВР В. ТЪРНОВО, СОБСТВЕНИК НА ЗАКОННО 

ПОСТРОЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 48430.926.9.1, ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ 

- ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗГРАДЕНА 

СГРАДАТА, А ИМЕННО: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В С. МИРЧОВЦИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА, С 

ИДЕНТИФИКАТОР 48430.926.9 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И 

КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД 18-04-76 / 25.10.2013 Г. 

НА НАЧАЛНИКА НА СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С ПЛОЩ ОТ 730 

(СЕДЕМСТОТИН И ТРИДЕСЕТ) КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ (ДО 10 М.), ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: ИМОТ № 48430.926.10, 

УЛИЦА, ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КЮЧУКОВА, ИМОТ № 72607.115.11 И ИМОТ 

№ 72607.115.9.  

ЗА СУМАТА 1 825 (ХИЛЯДА ОСЕМСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА) БЕЗ ДДС, 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПРАВОТО НА 

СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И РЕАЛИЗИРАНОТО ВЕЧЕ ПРАВО НА 

СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕЯ. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 931 / 06.03.2015 г., 

вписан в службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 174, том 1, на 

10.03.2015 г.  

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед по реда на чл. 41, ал. 2 от 

НРПУРОИ, както и да сключи договора за продажба с купувача след заплащане на 

дължимите от него суми. 

 

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 

отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на 

трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена. 

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

отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на 

трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена, като уточни, че с 

предложение с изх.№ РД.01.02-107(1)/29.07.2015 г. внася корекции в проекта за решение, 

които са разгледани от Постоянните комисии и те са излезли със съответните становища. 

Помоли за извинение и разглеждане от общинските съветници на този проект за решение. 

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 30.07.2015 г. от 14.00 часа предложението за 

отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на 

трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена, с внесената корекция от 
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кмета на общината, като вносител и го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

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

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

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

заседание проведено на 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на Решение 

№ 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на 

имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена, с внесената корекция от кмета на общината, 

като вносител и 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 подложи на 

гласуване предложението за отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -

Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище 

гр.Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 89 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет Елена и 

промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр. 

Елена 

 

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. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Отменя свое Решение № 75 по Протокол № 7 от 25.06.2015 г. 
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2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот № 000605 

по КВС на землище гр. Елена от „пасище” в „изоставена нива”.  

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника 

за неговото прилагане. 

 

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 

изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване 

под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за нуждите на 

парламентарно представени политически партии. 

Залата напускат общинските съветници г-жа Росинка Георгиева и г-н Йордан 

Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване 

под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за нуждите на 

парламентарно представени политически партии. 

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

Симеон Кънчев - член на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за изменение на Решение № 138 / 

29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти - 

частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински 

съвет - Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г. на Общински съвет Елена 

относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за 

нуждите на парламентарно представени политически партии 

 

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. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

чл. 31 от Закона за политическите партии и чл. 22, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

Изменя свое Решение № 138 / 29.12.2014 г. както следва: 

В т. 1.4. от решението текстът  

„С ПП „НФСБ”, регистрирана по ф. дело № 358 / 2011 г. по описа на СГС, вписана в 

регистъра на политическите партии под № 382, том 12, стр. 105, , с ЕИК 176129116, 

със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Митрополит Симеон” № 1“  

се заменя с текста 

„С коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“, регистрирана с Решение 

на Централната избирателна комисия № 743 - НС от 20.08.2014 г.“ 

 

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 

предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за 

учебната 2015 / 2016 г. 

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

предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от 

община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за 

учебната 2015 / 2016 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 28.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерство 

на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г., като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните 

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

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 

на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните 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; § 6в, 

ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 7, ал. 1 от 

Постановление  на Министерски съвет № 84 / 06.04.2009 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

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

Списъка на средищните училища за учебната 2015 / 2016 г., в същия да бъдат 

включени: 

 Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

 Начално училище „Иларион Макариополски”  - гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново; 

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

Търново. 

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

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък на 

средищните училища за учебната 2015 / 2016 г. 

 

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

застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен терен" по КВС на землище с.Мийковци 

за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско свободно жилищно 

застрояване". 

В залата влизат общинските съветници г-жа Росинка Георгиева и г-н Йордан 

Йорданов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

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

застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен терен" по КВС на землище с.Мийковци 

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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен терен" по 

КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско 

свободно жилищно застрояване", като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

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

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

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

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с № 041032 с НТП "Спортен 

терен" по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение - 

за "Ниско свободно жилищно застрояване": 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 92 / 30.07.2015 г. 

 

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

план - План за застрояване на имот с № 041032 с НТП „Спортен терен” по КВС на 

землище с. Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение - за „Ниско 

свободно жилищно застрояване” 
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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 чл. 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 041032 по 

КВС на землище с. Мийковци и определяне на ново конкретно 

предназначение на имота - 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 № 

041032 по КВС на землище с. Мийковци, заедно с план схемата за 

електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 041032 

по КВС на землище с. Мийковци, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

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

застрояване на имот № 041032 по КВС на землище с. Мийковци за определяне на 

ново конкретно предназначение на имота - за „Ниско свободно жилищно 

застрояване” с показатели на устройствена зона Жм 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 Закона 

за опазване на земеделските земи (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 

„Вилиленд” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Крайбрежна” 

№ 9, ЕИК 104677723, представлявано от управителя Виолета Любенова Чушкова за 

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

трасета на техническата инфраструктура.  

5. „Вилиленд” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. 

„Крайбрежна” № 9, ЕИК 104677723, представлявано от управителя Виолета 

Любенова Чушкова 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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

план за трасе на "Допълнително водоснабдяване на с.Попска от помпена станция 

с.Беброво", община Елена. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

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

план за трасе на "Допълнително водоснабдяване на с.Попска от помпена станция 

с.Беброво", 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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на "Допълнително водоснабдяване на с.Попска от 

помпена станция с.Беброво", община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- 

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

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на "Допълнително водоснабдяване 

на с.Попска от помпена станция с.Беброво", 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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 93 / 30.07.2015 г. 

 

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

парцеларен план за трасе на „Допълнително водоснабдяване на с. Попска от помпена 

станция с. Беброво”, община 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. 124а, ал. 1 и ал. 5 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за трасе на „Допълнително водоснабдяване с. Попска от помпена станция с. 

Беброво”, община Елена”.  

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

за трасе „Допълнително водоснабдяване с. Попска от помпена станция с. Беброво”, 

община Елена”. 

3. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

по реда на ЗМСМА, ЗУТ и Закона за опазване на земеделските земи. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 по КВС 

на землище гр.Елена. 

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 

линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 

103050 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 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 одобряване на подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 

кV за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена: 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
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15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 94 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 

линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот 

№ 103050 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. 129, ал. 1 и ал. 5 от 

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

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за комбинирано трасе на 

линеен обект за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр. Елена, 

включващ: 

- въздушен електропровод в имоти № 102050 с НТП „Нива”, частна собственост, 

имот № 000686 с НТП „Местен път” и имот № 000659 с НТП „Дере” (храсти), 

собственост на община Елена; 

- подземен кабел 1 кV в имот № 000659 с НТП „Дере” (храсти), собственост на 

община Елена по КВС.  

Обща дължина на трасето: 73.10 лин. метра  

Обща площ на ограничението: 313.25 кв. м. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1 след заплащане на 

изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд 

гр. В. Търново. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнатото трасе на 

общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 

000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнатото трасе на 

общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 

000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. 

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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за 

засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, 

попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци, като го подкрепят 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план - 

парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище 

VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 95 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато 

трасе на общински път VTR 2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в 

имоти № № 000307 и 083009 по КВС на землище с. Руховци 

 

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. 129, ал. 1 от 

Закона за устройството на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато трасе на 

общински път VTR 2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти 

№ № 000307 и 083009 по КВС на землище с. Руховци. 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред Административен 

съд гр. В. Търново. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнатото трасе на 

общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 

000616 по КВС на землище с.Тодювци. 

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

одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнатото трасе на 

общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 

000616 по КВС на землище с.Тодювци. 

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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за 

засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, 

попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци, като го подкрепят с 5 гласа 

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

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за одобряване на подробен устройствен план - 

парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище 

VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци: 

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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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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  № 96 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато 

трасе на общински път VTR 1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в 

имот № 000616 по КВС на землище с. Тодювци 

 

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. 129, ал. 1 от 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато трасе на 

общински път VTR 1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имот № 

00616 по КВС на землище с. Тодювци. 

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред Административен 

съд гр. В. Търново. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 

допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана 

на гр.Елена. 

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

допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана 

на 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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда 

на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 

в кв. 10 по плана на гр.Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- 2. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов поясни, че за 

вземане на решението е нужно мнозинство не по-малко от две трети от общия брой на 

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

гласуване предложението за допускане на по-големи отклонения от установените 

разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 

застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Не се приема. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА НЕ ВЗЕМА 

РЕШЕНИЕ, поради липса на нужното мнозинство - не по-малко от две трети от общия 

брой на съветниците по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията. 
 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП "Дере" по КВС на землище 

с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП "Скали" и един с НТП "Друга 

селскостопанска територия", собственост на община Елена.   

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

съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП "Дере" по КВС на землище 

с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП "Скали" и един с НТП "Друга 

селскостопанска територия", собственост на 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 28.07.2015 г. от 17.00 часа 

предложението за съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП "Дере" по 

КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП "Скали" и един с 

НТП "Друга селскостопанска територия", собственост на община Елена, като го подкрепят 

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

На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, 

негоните комисии и взаимодействието му с общинска администрация  д-р Георги Пеев не 

участва в гласуването. 

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 29.07.2015 г. от 16.30 часа предложението за съгласие за 

извършване на делба на имот № 000560 с НТП "Дере" по КВС на землище с.Илаков рът и 

създаване на два нови имота един с НТП "Скали" и един с НТП "Друга селскостопанска 

територия", собственост на 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 14 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 Георги Пеев 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  

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
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3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ Не участва в гласуването 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере” по КВС 

на землище с. Илаков рът и създаване на два нови имота - един с НТП „Скали” и 

един с НТП „Друга селскостопанска територия”, собственост на Община 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, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за делба на имот № 000560 по КВС на землище с. Илаков рът, с 

площ 833 кв. м. и НТП „Дере” и създаване на два нови имота - един с НТП „Скали” и 

един с НТП „Друга селскостопанска територия”, собственост на Община Елена. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

за възлагане на делбата и актуване на новообразуваните имоти. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И 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 

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 

агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 

авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 

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

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 

агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 

авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за издаване на запис на заповед от 

община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане 

на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 

04/321/01380 от 26.06.2013 г., 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 издаване на запис на заповед от община Елена в 

полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 

26.06.2013 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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 98 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност 

след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор № 04/321/01380 от 

26.06.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” за Проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и 

дейности в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в 

гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.07.2015 г. 

 

 37 

сключен между Община 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 изпълнителния 

директор на Фонда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна  

агенция  в  размер  на 1 121 193.85 лв. (един милион сто двадесет и една хиляди сто 

деветдесет и три лв. и 85 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия 

ДДС към извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 

№ 04/321/01380 от 26.06.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” за Проект № 04/321/01380 „Подобряване на 

възможностите за спорт, отдих и дейности в свободното време чрез изграждане и 

реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и 

създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 

и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И 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 

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 

агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 

авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

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

издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 

агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 

авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

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

Йордан Йорданов - член на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически 

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

проведено на 29.07.2015 г. от 16.00 часа предложението за издаване на запис на заповед от 

община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане 

на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 

04/226/00318 от 15.04.2013 г., 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 издаване на запис на заповед от община Елена в 

полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 

15.04.2013 г.: 
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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 отсъства 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
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  № 99 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност 

след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор № 04/226/00318 от 

15.04.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 „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”, сключен 

между Община 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 изпълнителния 

директор на Фонда, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава  кмета  на  община да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна  

агенция  в  размер  на 119 416,46 лв. (сто и деветнадесет хиляди четиристотин и 

шестнадесет лв. и 46 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 

към извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

04/226/00318 от 15.04.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 
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„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”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 

и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена          

г-н Валентин Гуцов закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа. 

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

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

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  
 

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Мл.експерт „АТО на ОбС“ 

 

 


