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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 8  
 

Днес 29 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 всички 17 общински съветника. От 

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

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

Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“. 

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 Евгения Кандева - кметски наместник с. Мийковци, г-н Стоян 

Вараджаков - кметски наместник на с. Руховци. 

Присъства г-жа Юлка Стоянова - управител на „Хоспис Елена“ ООД 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 17 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 приемане на план-сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2017 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно изменение и допълнение в Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

Вн.:Председател ОбС   

4. Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за реда и 

организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община 

Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно издаване на запис на заповед от кмета на община Елена 

в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за обезпечаване на 

авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на "Местна инициативна група общини Елена и Златарица". 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на 

Общински съвет Елена във връзка с проектно предложение  на община Елена по схема 

"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020". 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 062105 по КВС на 

землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско 

свободно жилищно застрояване" 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно удостояване на Христо Стоянов Медникаров с 

литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак 

"Стоян Михайловски" 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17,  “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 приемане на план-сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2017 г. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно изменение и допълнение в Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

Вн.:Председател ОбС   

4. Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за реда и 

организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община 

Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно издаване на запис на заповед от кмета на община Елена 

в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за обезпечаване на 

авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на "Местна инициативна група общини Елена и Златарица". 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на 

Общински съвет Елена във връзка с проектно предложение  на община Елена по схема 

"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020" 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 062105 по КВС на 

землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско 

свободно жилищно застрояване" 

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно удостояване на Христо Стоянов Медникаров с 

литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак 

"Стоян Михайловски" 

                                                                                                              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 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2016 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 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 28.12.2016 г. от 16.30 

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. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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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 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” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

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 ”ЗА” 

 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 170 / 29.12.2016 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 

приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането 

на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането 

на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 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 28.12.2016 г. от 16.30 

часа предложението за приемане на план-сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2017 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

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

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми колеги. 

Вчера на заседанието на Постоянната комисии говорихме и разисквахме внесеното 

предложение надълго. Хубаво е че промилът не се качва. Добрата събираемост не е 

принос само на отдел приходи. Въпросът, който стои на преден план е свързан с 

предвиждащата се за изграждане строителна площадка. Казвате, че това ще стане 

догодина, но кога точно догодина и докато бъде изградена, къде ще се изхвърлят 

строителните отпадъци? Опасявам се, че ще започне безразборно изхвърляне на 

строителни отпадъци и това докога ще продължи? Има инвеститорски процес в община 

Елена. Нека на тази сесия да не ми давате отговор. Но следва сериозно да се замислим 

за временен вариант за излизане от положението. Хората трябва да имат яснота къде ще 

могат да изхвърлят строителният отпадък. Изграждането на строителна площадка няма 

да стане по-рано от месец юни. Строителни отпадъци се произвеждат. Въпроса е много 

актуален и следва да го решим макар и временно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

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

г-н Топалов, уважаеми общински съветници. И в момента имаме решение за временно 

събиране на строителните отпадъци. В имот общинска собственост, находящ се в 

близост до бившия Завод за стъкло се извършва такова депониране. След като хората 

получат разрешение за строеж от общината им се издава и разрешение за такова 

депониране. Друг е въпроса за граждани, които извършват малки ремонти, за които не 

се изисква разрешение за строеж. Сега не сме в активен строителен период. Надяваме 

се в шест месечен срок да успеем да изградим строителната площадка. Моите опасения 

са, че дори и след като изградим такава площадка пак ще има недобросъвестни 

граждани, които ще изхвърлят безразборно. За това използвам възможността да 

призова жителите на общината да проявяваме съзнание, за да успеем да опазим 

общината чиста.  

Други изказвания 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 приемане на план-сметка за приходите и 

разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за 

битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено 

ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2017 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 
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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  № 171 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както 

и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията 

на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси", раздел първи „Такса за 

битови отпадъци" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съответно 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 площите за 

обществено ползване на територията на община Елена през 2017 г. съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение; 

2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2017 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 съответствие с чл.67, ал.1 от ЗМДТ 

и чл.18, ал.2 от НОАМТЦУ съгласно Приложение № 2, неразделна част от 

настоящото решение. 
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3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2017 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 № 3, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за изменение и допълнение в Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

28.12.2016 г. от 16.00 часа предложението за изменение и допълнение в Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, като след проведените разисквания 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. Всички сме запознати с този казус. Целесъобразно ни се предлага решение, с 

което ще излезем от влязлата ситуация. Предлагам Ви да подкрепим внесеното 

предложение и размера на санкцията в този размер. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изменение и допълнение в Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 172 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация 

 

На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 34 и чл. 36 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва: 

§4. В чл. 18 се създава нова алинея 4 със следното съдържание: 

(4) При отсъствие от заседание на общинския съвет, постоянните и временни 

комисии към Общинския съвет, общинският съветник, търпи санкция в размер 
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на 80% от полагаемото възнаграждение за съответното заседание. 

 

§5. В чл. 18 се създава нова алинея 7 със следното съдържание: 

(7) Паричните суми от санкциите се натрупват като икономии и се изразходват по 

решение на общински съвет. 

 

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 

изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

28.12.2016 г. от 16.00 часа предложението за изменения и допълнения на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена, като след проведените разисквания го подкрепя с 5 гласа „за”, 

„против”- няма, „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 28.12.2016 г. от 16.30 

часа предложението за изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепям предложението. Подкрепих го и вчера 

в двете комисии, където го разгледахме, но в последствие ми възникна един въпрос. 

Информативно с оглед за съпоставимост размера на цената за сепариране, 

компостиране и депониране на останалите пет общини от Регионалната система. Ако 

разбира се имате такава информация. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Велико Търново и Горна Оряховица са 

определили цена съответстваща на цената определена за ползване от Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците. Размера на цените определени за дейностите 

сепариране, компостиране и депониране на отпадъците, предвидени да бъдат 

заплащани от физическите и юридическите лица е такъв какъвто Община Елена 

заплаща. Общините могат да приемат по-високи цени, но ние предвиждаме толкова, 

колкото следва да плащаме. 

Други изказвания 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 изменения и допълнения на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена: 
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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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 173 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и 

чл. 9, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Елена, както следва: 

1. Заглавието на Глава III от Наредбата се променя, както следва:  

Глава III. ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, 

ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

2. Създава се нов чл.47а. със следното съдържание: 

Чл. 47а. Цена за ползване на Регионална система за управление на отпадъците за 

производствени отпадъци с характер на битови от други притежатели на 

отпадъци. 

(1) Цената за производствени отпадъци се заплаща за услугите (сепариране, 

компостиране, депониране, охрана и др.) по експлоатацията и стопанисването на 

Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в землището на с. 

Шереметя, община Велико Търново. 
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(2) Физическите и юридическите лица подават заявление до Кмета на Община 

Елена, в което следва да се опишат вид и прогнозни количества на отпадъка, след 

което внасят аванс, изчислен на база прогнозното количество отпадъци по цена за 

депониране, описана в ал. 5, т. 3. 

(3) Между Община Елена и горепосочените лица се сключва договор, след като 

бъдат изпълнени задълженията по ал. 2. 

(4) Физическите и юридическите лица транспортират производствените отпадъци 

за своя сметка, придружени с документ, издаден от Община Елена, за всяко 

конкретно извозване на отпадъци. 

(5) За приемането и обработването на производствените им отпадъци с битов 

характер, физическите и юридическите лица, упражняващи дейност на 

територията на Община Елена заплащат цената, както следва: 

1. за сепариране – 18.10 лв./тон без ДДС; 

2. за компостиране – 20.90. лв./тон без ДДС; 

3. за депониране – 20.19 лв./тон без ДДС. 

(6) В срок от три дни след получаване на документ от РСУО за предадено 

количество отпадъци, горепосочените лица го представят в Община Елена, като в 

зависимост от съотношението между прогнозното и действително извозеното 

количество, доплащат или им се възстановява остатъкът от внесения аванс. 

(7) Лицата по ал. 2 дължат и допълнителна цена за тон обезвреден отпадък, която 

е в размер, съответстващ на размера на отчисленията за обезвреждане на 

отпадъци, които дължи Община Елена, съгласно чл. 20 от Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

3. В § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата се създава нова т. 3 със 

следното съдържание: 

3. „производствени отпадъци с характер на битови“ по смисъла на тази Наредба са 

отпадъци, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, но са образувани в резултат на производствената дейност на 

физическите и юридическите лица и са със статут на неопасни. 

4. Изменя сроковете за извършване на услуга по издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на деклариран недвижим имот по т. 1 от Приложение 4 на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена, считано от 01.01.2017 г., както следва: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

СРОК ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ 

КРАЙНА 

ЦЕНА 

1 2 3 4 5 

1. За издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка на деклариран 

недвижим имот Закон за 

местните данъци 

и такси (ЗМДТ) 

5-дневен от подаване на 

искане 5.00 лв. 

1.1. - за бърза услуга 3-дневен от подаване на 

искане 
10.00 лв. 

1.2. - за експресна услуга 24 часа от подаване на 

искане 
15.00 лв. 

1.3. - извънредна услуга 2 часа от подаване на искане 30.00 лв. 
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5. Изменя чл. 25, ал. 5 от Наредбата и същият придобива следния вид:  

(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително 

предучилищно обучение съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, 

за времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на 

дневния оклад за храна. 

6. Навсякъде в Наредбата и нейните приложения наименованието „СОУ „Ив. 

Момчилов“ се замества с наименованието „СУ „Ив. Момчилов“. 

7. Навсякъде в Наредбата и нейните приложения, наименованието „Общински 

детски комплекс“ се заменя с „Център за подкрепа за личностно развитие“. 

 

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 

изменения и допълнения на Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване 

и управление на общински дълг в община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изменения и допълнения на Наредбата за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

28.12.2016 г. от 16.00 часа предложението за изменения и допълнения на Наредбата за 

реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община 

Елена като след проведените разисквания 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 изменения и допълнения на Наредбата за реда и 

организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община 

Елена: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 174 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за 

поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и 

управление на общински дълг в община Елена, както следва: 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.12.2016 г. 

 

 12 

1. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1.1. Отменя се чл. 3, т. 3; 

1.2. В чл. 3, т. 5 се създава т. 5 със следния текст: 

5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, 

включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона. 

1.3. Отменя се чл. 3, т. 6; 

1.4. В чл. 3, т. 7 се правят следните изменения: 

7. финансов лизинг, търговски кредит и останалите форми на дълг съгласно 

Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на 

Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора 

за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.). 

2. В чл. 4 се създават нови т. 5, т. 6 и т. 7, както следва: 

5. финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство;  

6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 

103, ал. 1 от Закона за публичните финанси; 

7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 

11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 

347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1303/2013“, 

от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, 

пропорционална и недискриминационна процедура 

3. В чл. 5 се правят следните изменения: 

3.1. В ал. 1: 

3.1.1. В т. 1 се правят следните изменения: 

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината 

3.1.2. В т. 2 се правят следните изменения: 

2. капиталови разходи 

3.1.3. Създават се нови т. 5 и т. 6, както следва: 

5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 

6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от 

Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на 

открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура. 

3.2. Отменя се алинея 2. 

3.3. Отменя се алинея 3. 

4. Отменя се чл. 6. 
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5. В чл. 15, т. 3 се правят следните изменения: 

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта 

- всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов 

ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени 

условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и 

административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, 

влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината; 

6. В чл. 22 се правят следните изменения: 

Чл. 22 Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с 

описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, 

срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за 

погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на 

разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината. 

7. Изменя се текстът в чл. 23, ал. 3 от Наредбата, като след думата „финансова“ се 

добавя „или кредитна“. 

8. Добавя се нов чл. 23а със следното съдържание: 

Чл. 23а (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на 

дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране. 

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със 

закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за 

публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти 

чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от 

финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура. 

9. Добавя се нов чл. 23б: 

Чл. 23б В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов 

дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО 

договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет. 

10. Променят се чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, както следва: 

(1) Процедурата се прилага за избор на:  

1. финансова или кредитна институция – при поемането на дългосрочен и 

краткосрочен дълг; 

2. финансов посредник – при емитирането на общински ценни книжа; 

(2) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция и на финансов 

посредник се провежда по реда на Приложение № 1. 

(3) Процедурата по предходните алинеи 1 и 2 не се прилага в случаите по чл. 19а 

от Закона за общинския дълг. 

11. Променя се чл. 30, както следва: 

Чл. 30. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 

5-о число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината 

информация за обслужването на дълга. 
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12. Наименованието на глава пета след думата „финансова“ се добавя „или 

кредитна“. 

13. Променя се чл. 38, ал. 3, както следва:  

(3) Редът, начинът и сроковете за отчитане и предоставяне на информацията по 

ал. 1 се определят от Министерство на финансите. 

14. Добавя се  Приложение № 1 към чл. 25, ал. 2, както следва:  

Приложение № 1 към  чл. 25, ал. 2 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И 

НА ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК 
 

І. (1) Процедурата определя реда за избор на: 

1. финансова или кредитна институция - при поемането на краткосрочен и 

дългосрочен дълг;  

2. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа. 

(2) Този ред не се прилага за избор на финансова или кредитна институция и 

финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на 

международна организация. 

(3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният размер на 

краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените приходи на общината 

по отчета за изпълнението на бюджета на общината за предходната година. 
 

ІІ. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на финансова или 

кредитна институция и финансов посредник. 

(2 ) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация: 

1. решението на общинския съвет по чл. 23, ал. 1; 

2. обект на финансирането;  

3. размер и вид на финансирането;  

4. срок на валидност на офертите; 

5. място, срок и начин на подаване на офертите; 

6. срок за оценяване на офертите; 

7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за 

контакт; 

8. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, 

съдържаща показателите и относителната им тежест. 

(3) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица. 
 

ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти. 

(2) Комисията се състои от пет членове, като се определят и резервни членове. 

(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист. 
 

ІV. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което: 

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг; 

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата. 

(2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по ал.1.  
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V. (1) Комисията разглежда подадените оферти, оценява ги съгласно методиката и 

предварително обявените критерии и класира кандидатите. 

(2) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол. 

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото 

решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

(4) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 

задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол. 
 

VІ. (1) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от 

разглеждането на документите на кандидатите и от класирането. В тридневен 

срок от издаването й, заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти 

за участие в процедурата. 

(2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 30 дни от 

датата на изпращане на заповедта. Условията в договора не могат да бъдат по-

неблагоприятни за общината от предложените с офертата”. 

 

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 

издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 

"Земеделие" - Разплащателна агенция за обезпечаване на авансово плащане във връзка 

с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на "Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 

"Земеделие" - Разплащателна агенция за обезпечаване на авансово плащане във връзка 

с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на "Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица". 

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 28.12.2016 г. от 16.30 

часа предложението за издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза 

на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за обезпечаване на авансово 

плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на "Местна инициативна група общини Елена и Златарица", 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 издаване на запис на заповед от кмета на 

община Елена в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за 

обезпечаване на авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на "Местна инициативна група общини Елена и 

Златарица": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
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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  № 175 / 29.12.2016 г. 

 

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

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за обезпечаване на 

авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 

 

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

местната администрация, във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и 

Златарица” и подписано Споразумение № РД 50 - 140 / 21.10.2016 г., сключено между 

Министерство на земеделието и храните / Дирекция „Развитие на селските райони” в 

качеството на управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2014 - 2020, от една страна, и „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, 

от друга, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” -Разплащателна агенция, в размер на 183 570 лв. (Сто осемдесет и 

три хиляди петстотин и седемдесет лв.) за обезпечаване на 60% от заявения 

размер на авансово плащане по Заповед № РД-09-931 от 21.11.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните във връзка с изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини 

Елена и Златарица”, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

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

получаване на авансовото плащане съгласно Заповед № РД-09-931 / 21.11.2016 

г. на Министъра на земеделието и храните, и да ги представи пред Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
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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 

допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на Общински съвет Елена във връзка с 

проектно предложение  на община Елена по схема "Активно включване" на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на Общински съвет Елена във връзка с 

проектно предложение  на община Елена по схема "Активно включване" на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020". 

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 28.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на 

Общински съвет Елена във връзка с проектно предложение  на община Елена по схема 

"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020", като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 27.12.2016 г. от 16.30 часа предложението за допълнение към 

Решение № 155/27.10.2016 г. на Общински съвет Елена във връзка с проектно 

предложение  на община Елена по схема "Активно включване" на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", 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 допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на 

Общински съвет Елена във връзка с проектно предложение  на община Елена по схема 

"Активно включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Допълнение към Решение № 155 / 27.10.2016 г. на Общински съвет Елена 

във връзка с проектно предложение на община Елена по схема „Активно 

включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 

2020“    

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Допълва свое Решение № 155 / 27.10.2016 г. със следния текст, следващ т. 3 от 

решението: 
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3а. Предоставя, за целите на новосъздадената интегрирана здравно-социална 

услуга „Център „Домашна грижа“, помещение в сградата на Домашен социален 

патронаж - гр. Елена, с административен адрес: гр. Елена, ул. „Арх. Миланов“ № 

3, публична общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост (АОС) 

№ 95 / 27.12.1996 г., вписан в Службата по вписванията към Районен съд – гр. 

Елена на 11.11.2009 г. под № 119, том 5.  

 

ПО ОСМА 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 в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр. 

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 28.12.2016 г. от 16.30 

часа предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис 

Елена" ООД - гр. Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги мисля, че следва да се обединим 

около внесеното предложение за увеличаване таксата на „Хоспис Елена“. Защо го 

казвам това. Вчера на заседанието на Комисията присъства Управителката на 

заведението и ни увери, че завишаването на таксата с 2 лв. ще бъде достатъчно за 

момента. Хосписът се утвърди като медико-лечебно заведение и завършва годината без 

задължения. За в бъдеще ако е необходимо Общинският съвет ще вземе ново решение 

за завишаване средствата за издръжка на здравното заведение. Това е в нашите 

правомощия. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Г-н кмете, увеличение с 2 лв. на ден ще бъде ли 

достатъчно?  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Моллов, направени са съответните разчети и 

ние се солидаризираме около предложението на управителката на Хосписа. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Тук става въпрос и за социална поносимост. 

Да не правим драстични увеличения на таксата и да отблъснем хората. В страната има и 

други такива заведения. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в 

"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена: 

“ЗА” – 17, “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  № 177 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свои Решение № 109 / 01.12.2010 г. и Решение № 20 / 17.02.2012 г., 

считано от 01.01.2017 г.; 

2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис 

Елена“ ООД - гр. Елена в размер на 22 лв., считано от 01.01.2017 г. 

3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат 75% от 

размера на таксата по т. 2 от настоящото решение. Разликата от 25% е за сметка 

на бюджета на община Елена. Максималният брой на потребителите, които могат 

да се възползват едновременно от това облекчение, се определя ежегодно с 

приемането на бюджета на общината за съответната година. 

4. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на 

община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение. 

 

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 

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на 

земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на 

земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. 

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 28.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 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 на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, 

включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г.: 

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 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  № 178 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2016 / 2017 година 

 

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.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Чакали, с. Костел, с. 

Марян, с. Блъсковци, с. Илаков рът, с. Руховци, с. Мийковци и с. Яковци за 

стопанската 2016 / 2017 г.  

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2016 / 2017 г. на имотите по т. 1. от настоящото решение с 

ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в 

приложенията по землища. 

 

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 на имот № 062105 по КВС на землище с. Илаков рът, 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 на имот № 062105 по КВС на землище с. Илаков рът, за определяне на 

ново конкретно предназначение - за "Ниско свободно жилищно застрояване". 
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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 27.12.2016 г. от 

17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 062105 по КВС на 

землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско 

свободно жилищно застрояване", 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 даване на разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 062105 по КВС на 

землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно предназначение - за "Ниско 

свободно жилищно застрояване“: 

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  № 179 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 062105 по КВС на землище с. 

Илаков рът, 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 
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на:  

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062105 по 

КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно 

предназначение - за „Ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на 

устройствена зона Жм; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 062105 

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

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

застрояване за имот № 062105 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на 

ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно застрояване” и 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на елементите на 

техническата инфраструктура. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, 

ал. 1 от 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 

Вася Драгомирова Качешмарова, гр. София, ЖК „Овча купел“ № 21, вх. „В“, ет. 2, 

ап. 59, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - 

парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура.  

5. Вася Драгомирова Качешмарова, гр. София, ЖК „Овча купел“ № 21, вх. „В“, ет. 

2, ап. 59, 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 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 

удостояване на Христо Стоянов Медникаров с литературна награда за философско-

морализаторска поезия и проза - "Почетен знак "Стоян Михайловски". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за удостояване на Христо Стоянов Медникаров с литературна награда за философско-

морализаторска 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 27.12.2016 г. от 16.00 часа предложението за удостояване на Христо 

Стоянов Медникаров с литературна награда за философско-морализаторска поезия и 

проза - "Почетен знак "Стоян Михайловски", като го подкрепя с 5 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги. Мисля, че решението, което не се съмнявам ще 

вземем ще бъде достойно признание за този достоен творец, за неговата дейност, който 
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ще ни остави много вълнуващи и трогващи творби. И най-достойното, че местен творец 

ще се впише в тази поредица от философско-морализаторска поезия. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за удостояване на Христо Стоянов Медникаров с 

литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза - "Почетен знак 

"Стоян Михайловски": 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180 / 29.12.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Христо Стоянов Медникаров 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“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява с литературната награда за философско-морализаторска поезия и проза 

„Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2017 г. на Христо Стоянов Медникаров. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 18-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 


