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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 7  
 

Днес 15 декември 2016 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-н Йордан Йорданов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева и г-жа Снежана 

Капинчева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян 

Млъзев, заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров, инж. Димитрина Иванова 

директор на дирекция „УТОС“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:  г-н Стефан 

Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство               

с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка 

Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Донка Златева – кметски наместник на     

с. Костел, г-жа Катя Цветкова - кметски наместник с. Блъсковци, г-н Стоян Вараджаков 

кметски наместник с. Руховци. 

Присъства г-н Недялко Русев управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена.  

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 14 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на 

община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на 

"Буковец" ЕООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 "Елена - Лазарци - 

Мийковци". 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и 

имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 

по КВС на землище с. Яковци. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка със 

заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС   

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 7 

в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за отпускане на безвъзмездна 

целева помощ от бюджета на община Елена в полза на община Хитрино. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

гласуване, като т. 7 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за 

отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза на 

община Хитрино: 

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

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

гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на 

община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на 

"Буковец" ЕООД. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 "Елена - Лазарци - 

Мийковци". 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и 

имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 

по КВС на землище с. Яковци. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка със 

заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС   

7. Предложение относно отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета 

на община Елена в полза на община Хитрино. 

                                                                                       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 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена. 

В залата влизат общинските съветници г-жа Снежана Капинчева и г-н Йордан 

Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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 2016 г. на община Елена. 

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 14.12.2016 г. от 16.00 

часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на 

община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с            

3 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали се”- 1. 
Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги. Изразявам пожелание обектите, заложени в 

Инвестиционната програма да се случат, това ще удовлетвори еленската общественост. 

Имам въпроси по три пункта. Изграждане на детска площадка в централна градска част 

къде е това? Реконструкция подход парк „Калето“, включва ли ремонт на стъпалата? 

Какво се предвижда в заложения обект благоустрояване на Гробищния парк? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми 

общински съветници. Ще отговоря по реда на задаваните въпроси. Детската площадка 

в централната градска част е завършена. Изградена е в съседство с Пицария Елена. За 

обект Реконструкция Площад Христо Ботев и подходи Парк „Калето“ средствата са за 

проектиране. Средствата предвидени за благоустроявана на гробищният парк ще бъдат 

прехвърлени за 2017 г. Нямаме предвид реконструкция на Дома на покойника, защото 

за момента няма интерес за наемане. Общинското дружество „Буковец“ смятат за 

нерентабилна дейността. Средствата които залагаме са за насипване на алеите, направа 

на нови. 

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 2016 

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” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
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10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 / 15.12.2016 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 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 

2016 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 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 

даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот, част от капитала на "Буковец" ЕООД. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот, част от капитала на "Буковец" ЕООД. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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 14.12.2016 г. от 

16.30 часа предложението за даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на "Буковец" 

ЕООД, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- 1. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги. Трябва да Ви кажа, че съм доволен от засиления интерес 

и инвестиционните намерения, които се случват в нашия град. Никога не съм бил 

против инвестициите. Направих си труда и разгледах подаденото заявление, запознах 

се с инвестиционното намерение. Проверих и фирмата заявител в интернет, и трябва да 

Ви кажа, че не съм очарован. Първо заявлението е написано неграмотно. За 

производството на дървените въглища ще са им необходими около 10 хил. куб м дърва. 

Това сериозно количество ще бъде добивано най-вероятно от нашия балкан. Къде ще 

бъдат съхранявани тези 10 хил. куб м дърва, защото зная, че земята е държавна. Това 

което предлагате за отдаване са складови помещения, а фирмата ще изгражда цех за 

производство на дървени въглища. Питането ми е кой ще поеме разхода за 

трансформирането на помещението от складово в производствен цех? За мен при 

реализиране на това инвестиционно намерение ще имаме голям проблем. За това 

според мен да не отдаваме помещението. Не виждам реализацията на инвестиционното 

намерение. Изложеното в писмото е, че според тях няма да има замърсяване, но за мен 

не е така. Пиролизата това е изгаряне на дървесина при висока температура с малко 

количество кислород, но част от тези газове излизат. В интернет прочетох, че фирмата 

вече има спечелен проект на стойност 150 хил. лв. за тази инсталация.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател, 

уважаеми общински съветници. Аз слушах внимателно изказването на г-н Моллов и не 

съм много съгласен с него. При всяко ново инвестиционно намерение има доза 

скептицизъм. До някъде оправдано, защото ни се предлага една нова разработка. Имаме 

внесено инвестиционно намерение имаме и помещение, което можем да отдадем под 

наем. Нека се съсредоточим в предложението внесено от кмета дали да дадем 

съгласието си за отдаване под наем на имота. Не е редно при проявен интерес за 

наемане на помещение да питаме какво ще бъде извършвано. Ще бъде добивана 

дървесина? Ако не допуснем инвестиционното намерение ще се намали ли сечта в 

балкана г-н Моллов? Ние залитаме и в друга посока – дали ще бъде реализирано 

инвестиционното намерение? Общинските съветници следва да дадем съгласие за 

провеждане на търг за отдаване под наем на помещение собственост на „Буковец“, 

прихода от който ще влизат в Дружеството, което и без това не е в добро състояние.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Отдаване под наем е едно, но специално за това е 

друго. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Ако предложението бе формулирано, така че 

Общинският съвет дава съгласие за провеждане на търг, без да бях цитирал, че е 

постъпило уведомление за инвестиционно намерение – по какъв начин бихте 

гласували? Нека се даде съгласие за провеждане на търг и дойдат повече кандидати. 

Ако търгът се спечели от конкретния инвеститор, реализирането на инвестиционното 

намерение ще си мине по всички законови процедури. Това което Вие следва да 

прецените е дали давате съгласие управителят на дружеството да проведе процедура за 

отдаване под наем на въпросната сграда. Общинският съвет не е органът, който ще 

определи реализацията на инвестиционното намерение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Винаги сме се отнасяли с отговорност към 

инвеститорите в община Елена. Няма лошо в това, че е постъпило предложение за 

инвестиция, но само това писмо не е достатъчно общинските съветници да придобием 

яснота за инвестиционното намерение. Вземаме принципно решение за отдаване под 
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наем на помещение собственост на „Буковец“. Какъв е мотивът за внасяне на 

предложението? Предлагам да отложим разглеждането на точката за следващо 

заседание. Да дойде инвеститора и да ни даде повече разяснения за инвестиционното си 

намерение. Да го обсъдим в постоянните комисии и всички да сме убедени при 

вземането на решение. Стига с тази декапитализация на общинската собственост. 

Коректно е предложението, но само едно писмо не е достатъчно за да вземем решение 

за отдаване под наем на сграда на бетоновия възел. Предлагам Ви коректно и разумно 

да отложим разглеждането на предложението за следващо заседание за повече яснота.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Колеги, ако аз съм инвеститора няма да 

имам инвестиционен интерес занапред. Заявителя не е длъжен да разяснява 

инвестиционните си намерения, защото това е бизнес. Колко процедури за отдаване 

под наем сме провеждали и сме питали за какво ще бъдат наемани помещенията. В 

момента това, което ни се предлага и ние трябва да вземем като решение е да дадем ли  

съгласие за провеждане на процедура за търг за отдаване под наем на помещение 

собственост на „Буковец“. Въпросната сграда не се ползва от дружеството поне 30 

години.  

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Гуцов, не е вярно, че въпросното помещение 

не се ползва от 30 години от дружеството. Вие лъжете, казвате неистини. Вие 

защитавате частния бизнес. Защо да нямаме реална представа. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми общински съветници, смесваме 

процедурите. Добре да предположим, че каним на среща потенциалния инвеститор. 

Разяснява ни инвестиционното си намерение. Взема се решение за провеждане на търг 

за отдаване под наем на имота. Явяват се още петима кандидати. Как Общинският 

съвет ще гарантира на потенциалния инвеститор спечелването на търга? Внесох 

предложението цитирайки постъпилото уведомление за инвестиционното намерение с 

цел максимална откритост и прозрачност. Не смесвайте нещата. Това което предлагам е 

да дадете съгласие управителят на дружеството да проведе процедура за отдаване под 

наем на помещение, което не се ползва за дейността на дружеството и в средносрочен 

план няма перспектива за нейното използване. Какво ще се прави след това е въпрос на 

последващи процедури. Преди няколко месеца подкрепихте инвестиционно намерение, 

което ще се реализира в частен имот. Инвеститора още не е спечелил търга, ние ще го 

питаме какво ще реализира? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н кмете, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация дава правомощията на Общинският съвет да знае какво ще се 

инвестира на територията на общината. 

Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Други изказвания не постъпиха. 

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

гласуване предложението за отлагане разглеждането на предложението за следващо 

заседание и среща с инвеститора за повече яснота: 

“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема.  
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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 съгласие за провеждане на публичен търг 

с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на 

"Буковец" ЕООД: 

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 ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 164 / 15.12.2016 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД 

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. 51б, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 22, 

ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 10 години на следния недвижим 

имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена: склад за строителни 

материали с площ от 396 кв.м., намиращ се на територията на стопанисвания 

от дружеството бетонов възел, попадащ в имот № 001171 в землището на гр. 

Елена, при граници на целия имот: имот № 001172 - полски път на община 

Елена; имот №112001 - нива, собственост на Иван Иванов Пашов; имоти         

№ 001154 и № 001179 - части от републикански път II-53, собственост на 

държавата. 
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2. Възлага на управителя на „Буковец“ ЕООД да организира и проведе публичен 

търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена при 

начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, както и да сключи 

договор със спечелилия търга участник. 

 

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 на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато от свлачище 

трасе на общински път VTR 1079 "Елена - Лазарци - Мийковци". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато от 

свлачище трасе на общински път VTR 1079 "Елена - Лазарци - Мийковци". 

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 14.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен 

план за засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 "Елена - Лазарци - 

Мийковци", като го подкрепя 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 одобряване на подробен устройствен план - 

парцеларен план за засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 "Елена - 

Лазарци - Мийковци": 

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 ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 165 / 15.12.2016 г. 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за 

засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 „Елена - Лазарци - 

Мийковци“ 

 

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. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато трасе на 

общински път VTR 1079 „Елена - Лазарци - Мийковци“, в обхвата на свлачище 

VTR13.48057.01, засягащо имоти №№ 001228 и 000292 по КВС на землище с. 

Буйновци. 

 

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

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен 

съд гр. В. Търново. 

 

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 

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

канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и имот № 003031 по КВС на 

землище гр. Елена. 

В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и имот № 003031 по КВС 

на землище гр. Елена. 

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 14.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и 

имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена, като го подкрепя 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 на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имот 

№ 103042 и имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
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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 отсъства 

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  № 166 / 15.12.2016 г. 

 

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

на линеен обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и имот № 

003031 по КВС на землище гр. Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

обект - канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 (застроен) и имот 

№ 003031 по КВС на землище гр. Елена, преминаващо през имот № 000686       

(с НТП „Местен път“, собственост на община Елена), имот № 000605 (с НТП 

„Изоставени орни земи“, собственост на Възложителя), имот № 000679 (с НТП 

„Полски път“, собственост на община Елена) до водосборно дере в имот           

№ 000677 (с НТП „Гори в земеделски земи“, собственост на община Елена) с 

общата дължина 69 лин. метра. Площта на сервитута е 414 кв. м.    

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

ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1 

след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от 

ЗУТ. 

 

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

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен 

съд гр. В. Търново. 
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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 

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

външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци. 

В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 по КВС на землище       

с. Яковци. 

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 14.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 

по КВС на землище с. Яковци, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на 

имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци: 

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 ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 167 / 15.12.2016 г. 

 

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

на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 по КВС 

на землище с. Яковци 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 15.12.2016 г. 

 

 12 

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. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

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

обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 по КВС на землище 

с. Яковци от МТП „Вързилковци“, находящ се в имот № 124013 (с НТП „Пасища, 

мери“, частна собственост), преминаващо през имот № 124014 (с НТП „Нива“, 

собственост на Възложителя) и през имот № 124022 (с НТП „Нива“, собственост на 

Възложителя) с общата дължина 89.41 лин. метра. Площта на сервитута е 357.64 

кв. м.    

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

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

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

 

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

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена  пред Административен 

съд гр. В. Търново. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна 

присъстващите с предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка 

със заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 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 14.12.2016 г. от 16.00 

часа предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка със 

заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г., като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка със 

заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г.: 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 168 / 15.12.2016 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от 

Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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. Отпуска еднократна парична помощ на Николина Иванова Гачева               

ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Н. П. Константинов“       

№ 31,  в размер на 1 000 (хиляда) лева. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по 

т.1 от настоящото 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 

отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза на 

община Хитрино. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза на 

община Хитрино, като отправи благодарност към г-н Топалов, който е инициатора за 

тази подкрепа на вчерашните заседания на постоянните комисии. Благодари и на 

всички общински съветници за моралната подкрепа и съпричастност. Средствата, които 

община Елена ще отпусне като целева помощ в полза на община Хитрино са 

съобразени с възможностите на Бюджета на общината.  

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 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 отпускане на безвъзмездна целева помощ от 

бюджета на община Елена в полза на община Хитрино: 

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 ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 15.12.2016 г. 

 

 14 

Р Е Ш Е Н И Е  № 169 / 15.12.2016 г. 

 

Относно: Отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена 

в полза на община Хитрино  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза 

на община Хитрино в размер на 6 000 лв., предназначени за ликвидиране на 

щетите и справяне с последствията от възникналия на 10 декември 2016 г. 

инцидент. 

2. Възлага на кмета на община Елена да уведоми ръководството на община 

Хитрино за взетото решение, както и да организира предоставянето на 

финансовата помощ при спазване регламентите на нормативната уредба. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 17-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 ч. 

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 


