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

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

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 17 декември 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 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства д-р Стела Горбанова-Василева. 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, арх.Красимир Попов –
главен архитект на общината, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция
„УТОС“, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Христо Захариев –
директор на дирекция „ФПХД“, г-н Румен Георгиев – главен инспектор „МП“.
Участието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Стела
Михайлова - кмет на кметство с. Каменари, г-н Стефан Иванов - кмет на кметство
с. Палици, г-н Стефан Котуков - кмет на кметство с. Буйновци, г-н Йордан Йорданов –
кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали,
г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Катя Цветкова – кметски
наместник с.Блъсковци, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци,
г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с.Мийковци, г-н Йордан Димитров –
кметски наместник с.Средни колиби, г-н Деян Капитанов – кметски наместник
с.Костел, г-н Стоян Вараджаков – кметски наместник с.Руховци
Председателят на Общинският 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 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за
третото тримесечие на 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
3. 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
4. Предложение относно промяна на бюджета на община Елена в частта му,
отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“.
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно промяна на срока за предявяване на плащанията по
Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното
изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015".
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за
18 декември 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет Елена
в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.:Председател на ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по
КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни
насаждения" (нетерасирани), местност "Черешките" по плана на новообразуваните
имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по КВС на
землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна
награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян
Михайловски"
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “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 изменение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за
третото тримесечие на 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
3. 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
4. Предложение относно промяна на бюджета на община Елена в частта му,
отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно промяна на срока за предявяване на плащанията по
Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното
изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015".
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за
18 декември 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет Елена
в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.:Председател на ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по
КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни
насаждения" (нетерасирани), местност "Черешките" по плана на новообразуваните
имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по КВС на
землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна
награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян
Михайловски".
Вн.:Кмета на общината
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ПО ПЪРВА 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
изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена, като уточни, че съгласно разпоредбата на чл. 22 от Закона за местни
данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от
0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Размерът на данъка
върху недвижимите имоти за разположените такива на територията на Община Елена
към настоящия момент е 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните
недвижими имоти и 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.
Същият не е променян от 2009 г. Предлаганото увеличение в размера на данъка върху
недвижимите имоти на 1.8 на хиляда за физически лица и 2.4 на хиляда за юридически
лица ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Елена, които
са естествена основа за развитие на местните дейности. В Приложение 1 към
настоящото предложение са предоставени данни за съпоставка на размерът на ставките
за данък недвижими имоти между Община Елена и останалите общини в област Велико
Търново. По предварителни разчети, ако се приемат предлаганите ставки, може да се
очаква увеличаване на постъпленията в бюджета от данъка върху недвижимите имоти с
около 50 000 лв., които да бъдат насочени към финансиране на местните дейности.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”2, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”1, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Аз ще гласувам против. Не защото е много високо завишението на
размера на данъка, а от принципна гледна точка. Сега вдигаме данъка на недвижимите
имоти ще последва увеличение и в размера на другите данъци. Доходите на фирмите и
населението не са се увеличили. За това от принципна гледна точка аз ще гласувам
против.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ходих на заседания на комисиите – даже на две.
Ползотворно е участието в тези комисии. Разговаряхме, коментирахме, след това се
замислих. Защо се предлага увеличаване ставката само на данък недвижими имоти.
Предстои приемането на Бюджет 2016 г. Проектобюджета ще обсъждаме през
м.януари. Тогава могат да възникнат предложения за повишаване на други такси,
защото тогава ще гледаме освен прихода и разходната част. 50 хил. лв. не е сериозна
сума за една община според мен. Тези средства няма да оправят общината. По
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телевизията гледах в община Пазарджик 30 % от МПС не са обхванати от данък. Има
критики от населението, че някои от таксите са по-високи от на другите общини. Не
приемам логиката нашите ставки да бъдат сравнявани с на другите общини, най-малко
с Вършец и Летница. Данъкът се определя върху данъчната основа. Законодателя е
направил по-малка данъчната основа значи е имал основание. За това навремето ние
сме сложили тези ставки 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните
недвижими имоти и 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.
Участвайки в изминалите избори нашата платформа, политиката на БСП, това което
казахме на нашите избиратели, е че няма да увеличаваме местните данъци. Логично е
аз да съм против. Такава е моята позиция. Освен това съм против призива на министър
председателя г-н Бойко Борисов общините да увеличават своите данъци. Не е времето
да гласуваме увеличаване на данък недвижими имоти, който е основен, сега преди
коледните и новогодишни празници. Нека завишим данъците при обсъждането на
Бюджет 2016 г. При формирането на Бюджета ще обърнем внимание и на разходната
част и тогава ако е необходимо нека увеличим не само този данък. Призовавам
колегите да не подкрепяме това предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Снежана Капинчева – общински съветник: Колеги, не бива да разглеждаме еднозначно
нещата. Според мен следва да се съобразим с възрастта на населението на общината,
което застарява. От друга страна нека сравним средната работна заплата в нашата
общината с останалите общини в областта. Нека помислим и за процента на
безработица. Призовавам Ви да не подкрепяме предложението, с което ще се вдигне
размера на един основен данък.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Наистина всяко предложение за
увеличение на каквито и да е данъци и такси е болезнено. На заседанията на
постоянните комисии служителите на общинска администрация дадоха примери каква
тежест ще поеме едно домакинство с увеличението на ставката. Увеличението е в
граници от 2 лв. до 4 лв., което няма да бъде непосилно за населението и фирмите. Г-н
Топалов противоречиво е Вашето изказване. Пред избирателите сте обещали да не
увеличавате размера на данъците и таксите, призовавате за това, а в същото време при
обсъждане на Бюджет 2016 г. казвате, че следва да коментираме възможностите за
увеличаване не само на данък недвижими имоти, а и на останалите местни данъци. 50
хил.лв. може да не са много пари, но не са и малко. С тях ще подобрим качеството на
услугите за населението. От местните приходи добре знаете се поддържа уличното
осветление, издръжката на Общинският съвет, общинската администрация. В правото
си сте да се придържате към политическата си платформа и обещанията, които сте
дали, ние такива обещания не сме давали. И отново ще кажа, че според мен това
увеличение няма да бъде непосилно за населението. Колегите от общинска
администрация са тук могат по-подробно да дадат примери с това увеличаване от 0,6 на
хиляда колко ще се завиши данъка за един имот.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Ще започна с това сега ли е момента за
определяне на ставката. Съгласно Закона за местните данъци и такси до края на
предходната година Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0.1 до
4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Ако не се промени сега,
ставката остава същата за следващата година. Ако искаме да изчакаме и след
обсъждане на Бюджет 2016 година, което ще стане през месец януари, решим да
увеличаваме ставката, тя ще важи за 2017 година. Незная в приложението къде видяхте
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Вършец и Летница? В Приложение 1 към настоящото предложение предоставих на
Вашето внимание данни за съпоставка размерът на ставките за данък недвижими имоти
между община Елена и останалите общини в област Велико Търново. Данъчната
основа, като е ниска и данъчната ставка да е ниска, те не са взаимосвързани те са
самостоятелни. За министър-председателя няма да коментирам. С общинска
администрация започнахме работа по изменението на Наредбата много преди призива.
Искам да Ви запозная с разликата в размера на данъка за физически лица в момента и
размера след увеличаването на ставката. Масивна къща в гр.Елена на ул.“Велчова
завера“ сега плаща 7,80 лв., след увеличаването ще плаща 11,70 лв. Това е увеличение
приблизително с 4 лв. на година, а в абсолютна стойност 0,40 лв. на месец. Къща на
ул.“Иван Момчилов“ от 6,00 лв. ще се увеличи на 9,00 лв. Апартамент на ул.“Иван
Момчилов“ от 8,64 лв. ще стане 12,96 лв. Къща-паянтова на ул.“Освобождение“ от 3,64
лв. – 5,46 лв. Земя в с.Марян от 3,03 лв. след увеличението става 4,54 лв. Апартамент
панелен на ул.“Пролет“, в гр.Елена от 8,80 лв. става 13,20 лв. Ако увеличение на данъка
с два, три, четири лв. утежни жителите на общината здраве му кажи. А в същото време
с това увеличение на постъпленията в бюджета с около 50 хил.лв. ще подобрим
предлаганите услуги. Успяхме да подобрим уличното осветление на територията на
цялата община. Тук са кметовете и кметските наместници по селата могат и те да
потвърдят това. Тия средства няма от къде да дойдат освен от собствени проходи. За
нежилищните имоти нещата не стоят така. Като абсолютна стойност ще се получи поголям размер. Ето някои примери. За земя и сграда в зона 3 на гр.Елена от 208,33 лв.
данъка ще стане 277,77 лв. Къщи за гости: 1012,29 лв.-1349,10 лв. Производствена
сграда в гр.Елена от 2477,79 лв. ще стане 3303,63 лв., увеличението е 825,84 лв. Нека
разсъждаваме. Едно такова увеличение за работещо производствено предприятие в
размер на 800 лв. представляват около 65 лв. увеличение на месец. За едно неработещо
предприятие това е тежест или освен чисто фискалния израз има друга политика. Този
неизползваем сграден фонд да бъде използван. Защо предлагаме увеличение точно на
данък недвижими имоти, а не на данък МПС или друг. Защото това е недвижим имот
той не може да се премести. Като поддържаме ниска ставка на данък МПС привличаме
от съседни общини собственици да извършват регистрация на автомобилите си.
Община Елена е привлекателна, правят се инвестиции, развиваме туризъм и това
увеличаване на ставката на данък недвижими имоти няма да попречи на
инвеститорския интерес.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Не съм съгласен с Вашите аргументи. Уважавам
всяка политика. Моето предложение е при обсъждане на Бюджет 2016 г. комплексно да
се погледне, да се обсъдят възможностите не само на този данък, защото приходите не
се формират само от данък недвижими имоти. Явно не съм разбран правилно.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов разбира се, че при обсъждане на
Бюджет 2016 г. ще говорим както за приходната така и за разходната част. Данъчните
приходи не могат да не се формират на база ставки, които както казах по-рано следва
да бъдат приети от Общинският съвет до края на тази година. До 31 декември на
предходната година Общинският съвет приема данъчните ставки за следващата година.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: За мен въпроса е принципен. Мен лично ми се
изправят косите. В момента нещата в държавата не вървят добре и не е редно да
предприемаме увеличение на данъците.
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Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за изменение в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена:
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл.
1, ал. 1, т. 1; чл. 1, ал. 2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Елена, като в чл. 15 числото „1.2“ се заменя с „1.8“, а числото „1.8“ се
заменя с „2.4“, при което текстът придобива следния вид:
Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.8
на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2.4 на хиляда върху
данъчната оценка на нежилищните имоти.
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
информация за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2015 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2015 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за информация за изменение на общинския бюджет за третото
тримесечие на 2015 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за информация за изменение на общинския
бюджет за третото тримесечие на 2015 г.:
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4
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7
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9
10
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СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖА СЕ”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Информация за изменение на общинския бюджет за третото
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 на приходната и разходната част по функции и дейности за трето тримесечие
на 2015 г., както следва:
1. По приходната част: 9 639 313 лв., разпределени по параграфи съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 9 639 313 лв., разпределени по функции и дейности съгласно
Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3.
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ПО ТРЕТА 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
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 се извини за
късно внесеното предложение, причината, за което е доуточняване в стойностите на
обектите, след което внесе някои уточнения. Това ще са предпоследните компенсирани
промени за годината, както на някой е известно. От предвидения ремонт на сграда
общинска администрация са изразходени 1 000 лв., останалата сума е пренасочена към
неотложния ремонт на сградата на кметство с.Чакали. Отложен е ремонт канализация
на СОУ, корпус НУ. В учебните заведения промените са по искане на директорите. По
съществени са измененията на обектите по Оперативните програми. Там са заложени
средства за въвеждане обектите в експлоатация. За детските площадки, това са средства
за вадене на сертификати за влизане в експлоатация. Възникнали са неотложни
ремонти, като укрепване на път Елена-Лазарци-Мийковци. Допълнителни средства в
размер на 14 хил.лв. са разходвани за обект вътрешен ремонт Синдикален дом. За да не
изпада позиция по позиция инж.Млъзев, изрази своята готовност да отговаря при
възникване на въпроси.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от 16.30
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”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Само едно уточнение. Ремонт Синдикален
дом е отразен при пътищата. И един въпрос да разбирам ли, че придобиването на печка
за Синдикалния дом отпада?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Правилно е отразен обекта вътрешен ремонт
синдикален дом. За тази година отпада обекта придобиване на печка за твърдо гориво
за зала Синдикален дом.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев 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 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
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ПРОТИВ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО:
Извършване
на
вътрешни
компенсирани
промени
в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на
община Елена
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.
ПО ЧЕТВЪРТА 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
промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност „Домашен
социален патронаж“.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност
„Домашен социален патронаж“, като уточни, че по-високото изпълнение на приходите
от такси в сравнение със заложените се дължи на увеличаването броя на лицата,
ползващи услугите. Разбира се, това води и до увеличаване на разходите за хранителни
продукти, режийни разноски и др. Доколкото обаче средствата от такси постъпват в
приход на общинския бюджет, а разходите, които се превеждат към второстепенния
разпоредител, съответстват на първоначално заложените по бюджета, се получава
натрупване на просрочени задължения към доставчиците.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се
до дейност „Домашен социален патронаж“, като го подкрепят с 4 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за промяна на бюджета на община Елена в частта
му, отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
”ЗА”
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 № 26 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до
дейност „Домашен социален патронаж“
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. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 37, ал. 2 от 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
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Р Е Ш И:
1. Увеличава приходната част на бюджета по подпараграф 27-04 „Такси за
ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги“ с
22 000 лв.
2. Завишава разходната част на бюджета за местни дейности във функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален
патронаж“ с 22 000 лв., които да се отразят по параграф 10-00 „Издръжка“.
3. Възлага на кмета на Община Елена да отрази промените по съответната
функция, дейност и параграфи на единната бюджетна класификация.
ПО ПЕТА 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
промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед 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 промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед във връзка с
авансово плащане по проект "Фестивал на модерното изкуство "Пъстър балкански
свят" Елена 2015", като уточни, че с писмо общината е уведомена за удължаване срока
на проекта и в тази връзка е необходимо да бъде променен срока на запис на заповед
така, че да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 2
месеца.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на
заповед във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното изкуство
"Пъстър балкански свят" Елена 2015", като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за промяна на срока за предявяване на плащанията
по Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект "Фестивал на модерното
изкуство "Пъстър балкански свят" Елена 2015":
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
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

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

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на
заповед 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. за реализация на
проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015” по
мярка „Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура”, сключен между Община Елена и Министерство на
културата в качеството му на 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:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, със срок на плащане 30.09.2016 г., платим 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. (четиридесет и пет хиляди осемдесет и шест лева 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 към настоящото Решение.
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2. Задължава кмета на община Елена, при предоставяне на новия Запис на
заповед, да получи лично оригиналния вариант на издадения предходен Запис на
заповед, обезпечаващ авансовото плащане по горецитирания договор.
ПО ШЕСТА 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
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 18 декември 2015 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 18 декември 2015 г.,
като уточни, че е постъпило писмо от Областния управител на област Велико Търново,
проф. д-р Пенчо Пенчев, в качеството му на Председател на „Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново“, с което се свиква Общо събрание на Асоциацията.
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.3 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а
при невъзможност той да участва, общинският съвет определя друг представител.
Освен това, съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.5 от Закона за водите, позицията и
мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание на
асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за
18 декември 2015 г. като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, насрочено за
18 декември 2015 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
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„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 18 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198а, ал. 2 и ал. 3; чл. 198в,
ал. 4, т. 7 и т. 9; чл. 198в, ал. 8 и ал. 9; чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, по повод
покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“
(наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 18 декември 2015 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 – ПРИЕМА промяната на границите на обособената територия на
Асоциацията, като присъединява към нея обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, считано от 01.01.2016 г.;
3.2. По т. 2 – ПРИЕМА преразпределението на гласовете между държавата и
общините в Асоциацията, считано от 01.01.2016 г., при което делът на община
Елена намалява от 2.84% на 2.37%;
3.3. По т. 3 – ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията за 2016 г. да бъде 15 000 (петнадесет хиляди) лева, както
и вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията, съобразно
процентното съотношение на гласовете им, при което дължимата вноска от
община Елена възлиза на 1 016 (хиляда и шестнадесет) лева.
3.4. По т. 4 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на
Община Елена.
ПО СЕДМА 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 на представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие
на област Велико Търново.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие
на област Велико Търново, като уточни, че през мандат 2011-2015 г. представител на
Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие на област Велико Търново е бил
тогавашния председател и настоящ зам.-председател г-н Валентин Гуцов.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за определяне на представител на Общински съвет Елена в
Областния съвет за развитие на област Велико Търново. Постъпило е предложение за
представител в Областния съвет да бъде определен председателя на Общинският съвет
г-н Стоян Златев. След проведеното гласуване „за“- 1, „против”- 2, „въздържали се”2. Предложението не се приема. След проведените разисквания общинските съветници
от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- 1,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена 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 на представител на Общински съвет
Елена в Областния съвет за развитие на област 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
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
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
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Елена в Областния
съвет за развитие на област 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. 22, ал. 2 от Закона за
регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на същия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Определя за представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за
развитие на област Велико Търново ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ,
заместник-председател на Общински съвет Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 67,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, неговите
комисии и взаимодействието ме с общинска администрация даде думата по процедурен
въпрос на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Колеги, ако продължаваме с този шум в
залата предлагам да изключим радиовъзела. Слушателите се оплакват от шума в залата
не могат да чуват изказванията.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението да бъде изключено радиопредаването на заседанието на
Общинският съвет:
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 11, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност, като уточни, че с оглед избора на нов председател на
Общински съвет – Елена и назначаване на нов началник на РУ-Елена е необходимо да
бъде направена актуализация в състава на комисията в съответствие с настъпилите
промени.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК “Местно самоуправление“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред
сигурност
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 31 / 26.02.2013 г. на Общински съвет – Елена.
2. Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както
следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет
Елена;
СЕКРЕТАР:
Ивона Йорданова Кънчева-Савова - секретар на община Елена;
ЧЛЕНОВЕ:
главен инспектор Тодор Игнатов Тодоров - началник на РУ –
Елена;
главен инспектор Цветан Димитров Пенчев - началник на РС
„Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Елена;
инж. Николай Петров Наумов - директор на дирекция
„Административно, правно и информационно обслужване“ и
служител по сигурността на информацията в община Елена;
Десислава Иванова Шопова - ст. експерт „Спортни и младежки
дейности” и секретар на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при
община Елена;
Калоян Златков Златев – старши експерт „Общинска собственост
и горски територии” в други дейности по селско, горско
стопанство, лов и риболов в община Елена;
Анастасия Петкова Тонева-Пеева – общински съветник;
Костадин Савов Димитров – Председател на Местен съвет по
туризъм;
Тихомир Йорданов Кузманов – Председател на сдружение „ЛРД
„Сокол 1899” – гр. Елена.
ПО ДЕВЕТА 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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по
КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
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ниско свободно жилищно застрояване", като след проведеното гласуване с 2 гласа
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- 3, комисията не подкрепя предложението.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател,
уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Предстоят ни да приемаме три устройствени
предложения. Моето становище е еднотипно и за трите. Ще гласувам „против“. Винаги
съм бил против безразборната промяна на предназначение. До сега съм гласувал „за“, с
мотив да не спираме инвеститорските намерения. За съжаление до сега нямаме
сериозни инвеститори, а интереса е много голям. На територията на община Елена
имаме 124 населени места. Голяма част от къщите по тези села пустеят, с тези решения
за промяна на предназначението правим еленски колиби в Еленския балкан. Това за
мен е предпоставка за възникване на обект в гола местност. Имам такъв въпрос след
промяната на предназначението на земите, собствениците плащат ли данъци за
смененото предназначение, защото знаем, че за земеделска земя данък не се дължи. На
с.Ребревци ни се предлага да сменим предназначението на две големи територии, за
образуване на парцели за жилищни нужди. Какво ще направим още едно село до
с.Ребревци. Следващото предложение от имот с НТП „Овощни насаждения“, по плана
на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, определяме ново предназначение
за жилищно застрояване. Захранването на имота с вода ще бъде от водопровода на
Чукани. Дебитът на вода е недостатъчен. Местните жители се оплакват. Следва да
решим има ли капацитет за разширяване. По предложението за смяната на
предназначението на имот в с.Яковци Общинският съвет излезе с решение, че не
приема извършването на смяната на предназначението на имота. Необяснима е за мен
позицията на Административния съд. Осъжда Общинският съвет, като връща за ново
разглеждане предложението. Защо трябва да се мотивираме, общинският съветник
гласува по съвест. Предстои ни приемане на Общ устройствен план, с приемането на
който ще бъдат определени предназначенията на имотите, за жилищни нужди, за вилни
селища и т.н. Да се замислим за последствията от разрешенията за смяната на
предназначение на имотите. Преди време за същата фирма, която заявява интерес за
с.Шилковци, взехме решение за промяна предназначение на имот в с.Петковци. До този
момент аз не видях реализирано инвестиционно намерение. Това са моите съображения
отново казвам, че ще гласувам „против“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: На заседанието на Комисията аз се въздържах
сега пак ще се въздържа или ще бъда против. Тези хора, това семейство имат къща в
центъра на града. В разстояние на година не успяха да направят ремонт. В момента има
разнесена кал и разхвърляни камъни от оградата, която е разрушена. Аз си задавам
въпроса е ли е в състояние това семейство да доведе до завършек такъв проект, след
като не могат да поддържат една къща.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Изразявам несъгласие с Вас г-н Гуцов. Това наймалко не е демократично. До сега ако можеше можеше от тук нататък неможе. Има
законова възможност ние следва да се произнесем „да“ или „не“. Дали някой има пари
да си направи къщата? С такива разсъждения губим позиция като орган Общински
съвет. Нека бъдем справедливи. Всеки общински съветник има позиция. Аз ще
гласувам „за“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Аз г-н Топалов изразих своята позиция.
Г-н Милко Моллов също.
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Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по
КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
ниско свободно жилищно застрояване":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ПРОТИВ”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ПРОТИВ”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ПРОТИВ”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
отсъства
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на
землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение - „За
ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 002301
и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно
предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”
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ПО ДЕСЕТА 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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни насаждения" (нетерасирани), местност
"Черешките" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни насаждения" (нетерасирани), местност
"Черешките" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни
насаждения" (нетерасирани), местност "Черешките" по плана на новообразуваните
имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като го подкрепят с 5
гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Къде се намира имота? За тези, които не сме
били на заседанието на Комисията арх.Попов да ни поясни.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
арх. Красимир Попов – гл.арх. на общината: Точно до трафопоста. Зад трафопоста е
съществуващата сграда.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Има ли различие при промяната на
предназначението на земеделските земи и земите по § 4.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
арх. Красимир Попов – гл.арх. на общината: При промяна предназначение на земи по
§ 4 не се заплаща държавна такса.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 506.63 с НТП "Овощни
насаждения" (нетерасирани), местност "Черешките" по плана на новообразуваните
имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 506.63, с НТП „Овощни
насаждения”
(нетерасирани),
местност
„Черешките”
по
плана
на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за
определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 506.63, с НТП „Овощни насаждения” (нетерасирани), местност
„Черешките” по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Ов;
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 506.63, с НТП „Овощни насаждения” (нетерасирани),
местност „Черешките” по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За
ниско свободно жилищно застрояване”.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 70,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация даде думата за обяснение
на отрицателен вот на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Гласувах „против“, защото земята е
захранена от водопровода на ул.“Чукани“. За в бъдеще призовавам тези, които
гласуваха „за“, да бъдат по-активни за решаване проблема с водоснабдяването на
ул.“Чукани“.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ
на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на
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СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на ново конкретно предназначение - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Кисьов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по КВС на
землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като след
проведеното гласуване с 0 гласа „за“, „против”- 5, „въздържали се”- няма,
комисията не подкрепя предложението. Мотивите за това са неразделна част от
становището на Постоянната комисия.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Петър Суков: Добър ден. Уважаеми общински съветници. Аз съм Петър Суков.
Представлявам съпругата си. За семейните е ясно каква отговорност е това. Рода на
съпругата ми е от тук. Относно повторното разрешение за изработване на ПУП. Не
разбрах, защо Постоянната комисия се произнесе „против“. Мотивите за отказ какви
са? Сега накратко ще Ви запозная с хронологията. Признато от Закона ни е право на
собственост. Уважаеми общински съветници, нашето желание е да станем част от
Вашата китна община. Г-н Гуцов спомена за възраждане на българското село. Именно
това желаем да направим. Искаме да променим предназначение на имот, който се
намира в границите на с.Яковци. Аз съм склонен дай боже да ми дадете шанса да
инвестирам. Ако имам възможност бих направил хотел и да открия 50 работни места.
Но за сега нямам тази възможност. Желанието ни е да изградим къща, в имот който е
наследствен, от дядото на съпругата ми. Правата ще си търсим до край. Не искаме по
никакъв начин да вредим на Общината. Има влязло в сила съдебно решение. Искаме да
инвестираме в собствения си имот. Ще си плащаме данъка, който е необходим за
имота, ето с Ваше решение увеличихте размера, за което Ви поздравявам. Всяка
инвестиция следва да бъде поощрявана. Уважаеми общински съветници, призовавам
Ви да подкрепите предложението.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: При вземане на решението от Общинският
съвет за отказ да даде разрешение за промяна на предназначението на гореспоменатия
имот, бях Председател на Общинският съвет. С г-н Суков проведохме среща,
говорихме и аз пред него изразих своята позиция. Конституцията Ви дава право на
собственост върху земята. Общинският съвет не Ви отнема това право. С решение
Административния съд отмени нашето решение и го върна за ново произнасяне. Тоест
г-н Суков, Общински съвет – Елена е уважил решението на съда. Общинският съвет
гласува по съвест, мотивите за отказа на Постоянната комисия по „Устройство на
територията“ ще Ви бъдат дадени по-късно.
Дадена бе думата за други изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по КВС на
землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир "Йовковци", за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 1, “ПРОТИВ” – 11, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Не се приема.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с.
Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 103003 по
КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за
определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване”
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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
удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философскоморализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян Михайловски".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философскоморализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян Михайловски"
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Росинка Георгиева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание
проведено на 16.12.2015 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на Георги
Мишев Иванов с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза "Почетен знак "Стоян Михайловски", като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна
награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян
Михайловски":
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 / 17.12.2015 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за
философско-морализаторска поезия и проза - „Почетен знак „Стоян
Михайловски”
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Правила за удостояване с
литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”, приети с Решение № 174 от
29.12.2000 г., по повод предстоящото честване на 160 години от рождението на Стоян
Михайловски, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Удостоява с литературната награда за философско-морализаторска и религиозна
поезия и проза „Почетен знак „Стоян Михайловски” за 2016 г. Георги Мишев
Иванов.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена
г-н Стоян Златев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
Мл.експерт“АТО на ОбС“
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