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П Р О Т О К О Л  

 

№ 2  
 

Днес 12 ноември 2015 г. от 17:15 часа в Малката зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-жа Росинка Георгиева и г-н Лазар Костов. 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 Йордан Йорданов кмет на с.Илаков рът. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.32, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.6, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, покани               

г-н Мартин Трухчев да положи клетва и подпише клетвен лист, съгласно чл.32, ал.1 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

След произнасяне на клетвата г-н Мартин Трухчев, съгласно чл.32, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  подписа клетвен лист.   

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

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

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет 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 избор на временна комисия за подготовка на Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

2. Предложение относно избор на заместник – председател на Общински съвет – 

Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

3. Предложение относно определяне представител на община Елена в Общото 

събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам т.2 да отпадне от дневния ред на 

днешното заседание. С цялото си уважение към Вас г-н Гуцов. Нека първо приемем 
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Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Елена неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. Така е записано в Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. Чл.24, ал.2 звучи така: 

“Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. 

Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председател се уреждат в 

правилника по чл.21, ал.3“. Напълно коректно правя това предложение нека изберем 

Правилник след това да преминем към избор на заместник председател. Подкрепям 

изцяло издигнатата кандидатура на г-н Гуцов за заместник-председател на Общински 

съвет – Елена. Предложението което правя е процедурно за отлагане разглеждането на 

т.2 от проекта за дневен ред за следващо заседание. 

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за отлагане разглеждането на т.2 от проекта за дневен ред, 

относно избор на заместник – председател на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

2. Предложение относно определяне представител на община Елена в Общото 

събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново. 

                                                               Вн.:Кмета на общината   

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев, като вносител запозна 

присъстващите с предложението за избор на временна комисия за подготовка Проект 

на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Когато става въпрос за по значими неща и е 

необходимо да избираме комисии, нека в съставите на комисиите има по-голямо 

представителство на членове от групата общински съветници на БСП. Конкретно 

предложение не правя, не че нямам готовност. Само като препоръка за напред. Нека се 

спазва квотното съотношение. Процентно разпределението в комисията не е 

справедливо. БСП има 5 общински съветинка и 1 член в комисията, ДПС имат 2 

общински съветника 1 член в комисията.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Извинявам се г-н Топалов, но предложените 

членове в състава на комисията са почти запазени от предишната комисия. Изразявате 

претенции за втори член в състава на комисията. В миналия мандат БСП имаше 8 

общински съветника и нямахте тези претенции. Предложихме Ви председателски места 
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в комисиите Вие ги отказахте. Сега изразявате претенции за втори член в комисията. 

Добре, но нека не се делим на партии, нека работим в дух на разбирателство за доброто 

на община Елена. Предстои приемане на Постоянни комисии.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Явно не ме разбрахте. Конкретно предложение не 

правя. Апелирам за  справедлив начин на представителност в Общинският съвет. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н Топалов, конкретно предложение правите 

ли или само ще си „чешем езиците“? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Казах, че не правя конкретно предложение, но 

Вие г-н Йорданов ме предизвикахте. Предлагам състава на временната комисия за 

подготовка Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да бъде  

7 членна, като 4 от членовете са от групата на ГЕРБ, 2 от групата на БСП и 1 от групата 

на ДПС: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Далеч съм от математиката. За мен 5 членна 

комисия е достатъчна. Нека изберем още един представител на БСП. 

Председателстващият на предложената комисия е в качеството си на председател на 

Общинският съвет. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Съставите на комисиите включват председател 

и членове. За предпочитане е нечетния брой. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението състава на временната комисия за подготовка Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, да бъде 7-ем членна: 

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

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложения за допълване поименния състав на временната комисия за подготовка 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-н Милко 

Моллов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-н Мартин 

Трухчев. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението в състава на временната комисия за подготовка Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, да бъде включен г-н Милко 

Моллов: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението в състава на временната комисия за подготовка Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, да бъде включен г-н Мартин 

Трухчев: 

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

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 12.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Избира временна комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, в състав: 

Председател: Стоян Николаев Златев 

Членове:        Валентин Владимиров Гуцов 

                         Богдана Симеонова Пеева 

                         Мартин Иванов Трухчев 

             Лазар Николов Костов 

             Милко Здравков Моллов 

             Зехра Халилова Салиева 

 2. Проектът за Правилник да бъде внесен за разглеждане на следващо 

заседание на Общински съвет. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

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

определяне представител на община Елена в Общото събрание на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне представител на община Елена в Общото събрание на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. 

Какво се случва ако целия Общински съвет гласува против и не определи представител. 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.11.2015 г. 

 

 5 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Община Елена няма да има представител в 

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново и по Закона за управление на отпадъците ще понесе санкции. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: При положение, че сте в невъзможност да вземете 

участие в Общото събрание на Регионалното сдружение, кой ще поеме тези функции? 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината:  Съгласно Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и изрично издадена от мен Заповед, заместник-кмета            

г-н Йордан Димитров ме замества по всички функции. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за определяне представител на община Елена в Общото 

събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА отсъства 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”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  № 3 / 12.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на община Елена в Общото събрание на 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

 Определя ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, ЕГН 6910015300, в качеството му 

на кмет на община Елена съгласно Решение № 135 – МИ / НР от 26.10.2015 г. на 

Общинска избирателна комисия, за представител на община Елена в Общото 

събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена   

г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 18:30 часа. 

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

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

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Мл.експерт“АТО на ОбС“ 


