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
№6
Днес 29 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 13 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов, г-н Сашо Топалов, г-жа
Снежана Капинчева. 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.
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 13 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
2. 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
3. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно обявяване на имот – публична общинска собственост
(бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация на имот с проектен №
003031 и имот № 000606 в местността "Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и
определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 050011 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 076002 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.
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 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 13, “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 информация за изменение на общинския бюджет за
четвъртото тримесечие на 2015 г.
Вн.:Кмета на общината
2. 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
3. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно обявяване на имот – публична общинска собственост
(бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация на имот с проектен №
003031 и имот № 000606 в местността "Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и
определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 050011 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 076002 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.
Вн.:Кмета на общината
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
информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

2

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.12.2015 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2015
г., като уточни, че след внасяне на предложението е получено потвърждение за
безлихвения заем, което налага извършване на служебни промени, които следва да
бъдат нанесени в местни приходи. Така уточнения план по приходната и разходната
част ще бъде в размер на 10 222 629 лв.
В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Йордан
Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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 28.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото
тримесечие на 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 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 информация за изменение на общинския
бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”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
отсъства
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 № 35 / 29.12.2015 г.
ОТНОСНО: Информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото
тримесечие на 2015 г.
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Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности за четвъртото
тримесечие на 2015 г., както следва:
1. По приходната част: 10 222 629 лв., (разпределени по параграфи съгласно
Приложение № 1);
2. По разходната част: 10 222 629 лв., (разпределени по функции и дейности
съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3).
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
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 прецизиране стойностите на
обектите до последно. В последния момент ОУ с.Майско са закупили бягаща пътека
със собствени средства, но следва да бъдат отразени. Занапред кмета на общината
прикани директорите на учебните заведения на територията на общината и
разпоредителите с делегиран бюджет да уведомяват преждевременно служителите на
общинската администрация, поне в 7-ем дневен срок, за извършените разходи, за да
има време за реакция.
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 28.12.2015 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”- 2.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
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 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
отсъства
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
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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13
14
15
16
17

МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 / 29.12.2015 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 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
одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2016 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота,
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2016 г., като внесе някои уточнения. Очаква се
въвеждане в експлоатация на регионалното депо за битови отпадъци, което се очаква да
стане в началото на м.юни 2016 г. В тази връзка се очаква нова организация на
сметосъбирането и сметоизвозването. Ръста на отчисленията по Закона за управление
на отпадъците от 28 лв. на тон ще станат 36 лв. на тон през 2016 г., това е разход, на
който Общината не може да въздейства. Тече процедура за възлагане на обществена
поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване, улично почистване, поддръжка на зелени
площи и поддръжка на общинското депо за битови отпадъци до началото на
функционирането на регионалното депо. План-сметката е разработена на очаквано
количество битови отпадъци, което възлиза на 3 300 т. Не се предлагат промени в
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ставките на такса битови отпадъци. Недостигът на средства ще бъде осигурен за сметка
на реализирания в годините преходен остатък. Мотивът за това са споменатите по-горе
нови моменти и неясноти, свързани с възлагането на обществената поръчка,
стартирането на регионалната система за управление на отпадъците, както и
очакваното приемане на Методиката за изготвяне на план-сметката с необходимите
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на
таксата за битови отпадъци. За да се осигури събираемост на необходимите приходи, и
през 2016 г. общинската администрация ще продължи с действия по принудително
събиране на просрочените вземания, като ще се отнасят с разбиране към гражданите и
предприятията в затруднено положение и ще се допускат разсрочване на задълженията
в разумен срок.
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 28.12.2015 г. от 16.30
часа предложението за одобряване план-сметка за приходите и разходите за
дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за
ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г., като го подкрепят с
4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми
г-н кмете, уважаеми колеги. Вчера на заседанието на Постоянната комисия подкрепих
предложението, но си оставих възможността за предложения въпреки, че някои от
колегите може да ме упрекне за дърпане на чергата. Това е една несправедливост в
годините. Предлагам в Приложение № 2, Б - За нежилищни имоти на предприятия и
население, отделените 13 улици към града да се изравнят по промил със селата от
общината. От 1.1 до 1.13 размера на таксата за битови отпадъци от 7.0 да стане 6.6.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Има законоустановен ред и методика за
определяне на такса битови отпадъци. Говорите за несправедливост, а предложението
което правите е свързано с облагодетелстване, с Ваш личен интерес. Съгласен съм
промилът да бъде изравнен, когато с решение на Общинският съвет ги направим села.
Аз съм „за“ ул.“Пърчевци“, ул.“Шайтани“ да бъдат отделени от града и станат села, но
ако излезете с предложение по законоустановения ред. Готов съм да Ви помогна при
изготвянето на такова предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми общински
съветници. Принципно не само за ул.“Шайтани“ и присъединените към града виждам
несправедливост. Самата система е носител на несправедливост. Справедливо е базата
за изчисление да бъде на количество отпадъци. И пак ще бъде трудно да се определи,
защото един е разхода за извозване на отпадъците от с.Средни колиби друг от
с.Яковци. Моята молба е да си оттеглите предложението г-н Йорданов. Става въпрос за
една година до приемане на методиката. Ако се приеме Вашето предложение ще
тръгнат още негодувания. Трета година не сме променяли такса битови отпадъци. За
следващата година ще имаме яснота. Надявам се да започне да функционира
регионалната система за управление на отпадъците. Ще е минала процедурата за
възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н кмете, оттеглям предложението си, но не
защото Вие казахте, а защото г-н Топалов ме упрекна, че дърпам чергата към себе си.
Да не я скъсаме тази черга.
Други изказвания не постъпиха.
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 одобряване план-сметка за приходите и
разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване,
поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016
г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37 / 17.12.2015 г.
1. Одобрява план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 15, ал. 1 и чл. 18, ал. 2 от
НОАМТЦУ за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и
сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на териториите
за обществено ползване през 2016 г. съгласно Приложение № 1 към настоящето
решение;
2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2016 г.,
включващи разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране
на битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в
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съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 18, ал. 2 от НОАМТЦУ съгласно
Приложение № 4 към настоящето решение.

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2016 г. в промил поотделно
за всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ
и чл.17, ал. 3 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 2 към настоящето
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
обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в гр.Елена)
за частна общинска собственост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в
гр.Елена) за частна общинска собственост.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.12.2015 г. от
17.00 часа предложението за обявяване на имот – публична общинска собственост
(бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост, като го подкрепят
с 5 гласа „за“, „против”- няма, „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. Вчера на заседанието на Комисията гласувах „за“. Не съм убеден, че
сградата на тази бивша детска градина ще стане полицейско управление. Не ми се
връзват нещо нещата. Искането на МВР ми е непонятно.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Твърде неудачно тази сграда да бъде Полиция.
Моите виждания за сградата са по-скоро, като Детски комплекс. Тясно е
пространството за такава институция, намирам го за неудачно. Според мен Районното
управление трябва да бъде на лично място, лесно достъпно. Изразявам недоумение.
Няма ли вариант да им се предостави друга сграда?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Предлагам да се обединим, защото за вземането на
това решение е нужно мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Щом са го
избрали нека удовлетворим тяхното желание. От няколко години сградата не се ползва.
След пет години ще се чудим какво да я правим.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-жо Пеева, може би сбъркахте сградите. Става
въпрос за бившата сграда на ЦДГ “Радост“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Изясних си нещата. Оттеглям си предложението
за търсене на варианти за друга сграда? Имам такъв въпрос – какви дейности ще се
развиват в новоизградения Общностен център? Ще има ли възможност да се премести
детския отдел на библиотеката, тъй като е труден достъпа на хора с увреждания.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Обсъждаме варианти. Когато имаме яснота ще
внесем информацията, която да бъде разгледана от Постоянната комисия по
Образование, култура и вероизповедания и Постоянната комисия по Здравеопазване и
социални дейности.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Преди време взехме велико решение, с което
предоставихме терен на околовръстния път. Какво се случи? В годините водихме
разговори да се преустрои сградата на старата поликлиника, сега изграден Общностен
център, след решение на Общинският съвет община Елена да кандидатства по мярка
321 от Програмата за Развитие на селските райони, но те отказаха. Предложихме им
бившата сграда на ЦДГ”Радост”, която също отказаха. Сега са съгласни на този
вариант. Нека разсъжденията ни вървят в посока не те искат, а ние еленчани искаме
битовото устрояване на Полицията, която обслужва територията на община Елена и
община Златарица. Ако не го решим можем да останем и без структура. Против съм
преустройването на ЦДГ „Радост“, сграда изградена по стандарти за социално
заведение да преустройваме в сграда за Полиция. На Районното управление му е
необходима сграда в централна градска част, там му се губи смисъла. Стига с този
песимизъм, не се знае, ще дойде момент да се ползва сградата за детска градина. Зная
как навремето предоставихме Конака. В момента сградата е в окаяно състояние
съгласен съм. С вземането на решението за предоставяне на парцел за изграждане на
нова сграда за Полиция на околовръстния път, бяхме убедени, че няма да стане и не
стана. Продължавам да поддържам позицията си, че най-удачния вариант за районно
управление бе сградата на бившата поликлиника. Не съм против устройването на
Полицията, но нека помислим по-задълбочено. Районния съд и Прокуратурата след
дванадесет години борба ги устроихме в централната част на града. В цяла България се
строят детски градини. Някои от Вас предполагам си спомнят, че преди години имахме
този проблем не можехме да устроим децата. За сградата на ЦДГ“Ана Брадел“ имаше
интерес, но успяхме да я съхраним и с малко усилия и средства се превърна в слънчева
детска градина. Нека не бъдем такива песимисти. Разполагаме и с ½ собственост от
друга бивша детска градина. Може да се откупи дела.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Какво правим с искането на тази институция?
Проекта за изграждане на нова сграда на околовръстния път отпадна. С какво решение
ще излезем сега?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: От доста години мислим по въпроса за устрояване
на Районното управление. Ние го искаме, това не е отпор или негативно отношение към
МВР. Хората ще разберат, нека помислим още малко. Да не бързаме с вземането на
това решение. Сградата, която предлагате е с конструктивно технологична конструкция
за детска градина.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов е прав. Проблема не е на МВР,
проблема е на еленската общественост, на служителите на районното управление.
Сградата е в окаяно състояние и добре, че има дисциплина. Нека обмислим и други
варианти. Добре. Преди време водихме разговори, предложих им сградата на бившата
поликлиника, преди да кандидатстваме за изграждането й, като Общностен център, но я
отказаха. Становището им за ЦДГ“Радост“ бе, че не желаят сградата, но сега изявяват
желание за нея. Решаването на въпроса не търпи отлагане, затова ако имате нещо
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конкретно, нека го обсъдим. Дано демографските тенденции се подобрят, каквото
виждане имате г-н Топалов. Ако това се случи разполагаме с крило от сградата на
детска ясла, отговарящо на изискванията за детско заведение. По отношение
съсобствеността на бившата градина „Детелина“. Ако ликвидираме съсобствеността,
предложим на МВР да откупи дела, който е частна собственост, дали ще бъдат
удовлетворени претенциите на собствениците. През месец ноември излезе статия във
в.Борба за лошите условия на работа на служителите. Хората ще ни подкрепят,
виждайки лошите условия на труд. Сградата, която предлагам е съобразена с тяхното
желание. Улицата е тясна, но има достатъчно място за паркинг. Въпреки всичко съм
готов да инициирам среща в новата година с главния комисар, ако имате конкретно
предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Улицата за мен е тясна. Не е
подходяща инфраструктурата за тази институция.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Това е техния избор. Улицата е тясна, но са
преценили, че ще им върши работа. Има 3 дка двор.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Предлагам да приключим дискусията ако няма
конкретно предложение.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Нека отложим вземането на това решение. Всички
сме завладени да решим въпроса. Трудно ни беше да обособим Районния съд и
Прокуратурата, но след дванадесет години дела, успяхме и сега имаме много добре
устроени институции. Да помислим още веднъж. Не сме против устройването на
Районното управление, напротив загрижени сме, дилемата е голяма. Сградата на
детската градина ми се свиди, а от друга страна решаването на въпроса с Районното
управление е сериозен.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, дами и господа
общински съветници. Влязохме в една дискусия и се отклонихме от основното
предложение. Предложението, което предлагам на Вашето внимание е за обявяване на
имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. Сградата не
се ползва от години. Нека се вземе решението за обявяване на имот – публична
общинска собственост за частна общинска собственост. При постъпване на други
конкретни предложения съм готов да седнем и да ги обсъдим на среща с главния
комисар. Решаването на проблема не търпи отлагане. Призовавам Ви да подкрепите
внесеното предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост за
частна общинска собственост.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Въпроса трябва да се реши не на ниво комисар, а
на ниво Министерство на вътрешните работи. Вземайки решение за обявяване на имот
публична общинска собственост за частна общинска собственост ние предрешаваме
съдбата на сградата. За мен е редно да отложим вземането на решението.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Идеята за предложението, което правя за
обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост,
е решението да влезе в сила, след което да се предприемат съответни действия.
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Други изказвания не постъпиха.
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 обявяване на имот – публична общинска
собственост (бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 / 29.12.2015 г.
Относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост (бивша детска
градина в гр. Елена) за частна общинска собственост
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. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост; чл. 5, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на имот - публична общинска собственост
(бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване и регулация на имот с проектен № 003031 и имот № 000606 в местността
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"Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно
предназначение на новообразувания имот.
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 и регулация на имот с проектен № 003031 и имот № 000606 в местността
"Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно
предназначение на новообразувания имот.
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 28.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация на имот с проектен
№ 003031 и имот № 000606 в местността "Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и
определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот, като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация на имот с проектен №
003031 и имот № 000606 в местността "Чугорила" по КВС на землище гр. Елена и
определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 / 29.12.2015 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване и регулация за имот с проектен № 003031
и имот № 000606 в местността „Чугорила” по КВС на землище гр. Елена и
определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот
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
и регулация за имот с проектен № 003031 (образуван от имот № 001973, с НТП
„Жилищна територия” и имот № 000606, с НТП „Овощна градина”), местност
„Чугорила” по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно
предназначение на новообразувания имот - „За ниско свободно жилищно
застрояване” и улична регулация на част от местен път - имот № 000686.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот с проектен № 003031, образуван от имот № 000606 с НТП
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„Овощна градина” и имот № 001973 с НТП „Жилищна територия” по КВС на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на
проектния имот - „Ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на
устройствена зона Жм и улична регулация на част от местен път - имот № 000686
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на имот № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на
ново конкретно предназначение на имота.
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 № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на
ново конкретно предназначение на имота.
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 28.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 050011 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота,
като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н 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 на имот № 050011 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40 / 29.12.2015 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 050011 по КВС на землище с.
Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 050011, с НТП
„Нива”, местност „Ливадката” по КВС на землище с. Средни колиби за
определяне на ново конкретно предназначение - „За амфитеатър” с режим на
застрояване по ПУП - ПЗ;
1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 050011 по КВС на
землище с. Средни колиби, заедно с план схемата за електрификация.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби за определяне
на ново конкретно предназначение - „За амфитеатър” и Подробен устройствен
план - парцеларен план за трасе на елементите на техническата инфраструктура.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларен план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал.
1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за
земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Любомир Петров Петков - Пашов, гр. София, ЖК „Стрелбище” № 100, вх. „Б”, ет.
7, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен
план за трасе на елементите на техническата инфраструктура.
5. Любомир Петров Петков - Пашов, гр. София, ЖК „Стрелбище” № 100, вх. „Б”,
ет. 7, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на
обекта по т. 1.2, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4
от настоящето решение.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
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застрояване за имот № 076002 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на
ново конкретно предназначение на имота.
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 № 076002 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на
ново конкретно предназначение на имота.
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 28.12.2015 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 076002 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.
След проведеното гласуване с 0 гласа „за“, „против”- 0, „въздържали се”- 5,
общинските съветници не подкрепиха предложението.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Вчера, като член на Постоянната комисия, не
приехме внесеното предложение. Предлагам Ви да не го подкрепим. Преди време
човекът, който иска промяната на предназначението, е променил съседни площи. Няма
реализирано инвестиционно намерение до този момент и за това смятаме, че желае
промяната с цел продажба, а не инвестиции.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
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 даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 076002 по КВС на
землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ПРОТИВ”
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ПРОТИВ”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ПРОТИВ”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ПРОТИВ”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 9, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Не се приема .
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.12.2015 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 41 / 29.12.2015 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 076002 по КВС на землище с.
Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота
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 имот № 076002 по
КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно
предназначение на имота
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена
г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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