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П Р О Т О К О Л  

 

№ 2  
 

Днес 28 януари 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 16 общински съветника от общо 17, 

като отсъства г-жа Зехра Халилова. 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-жа Елка Николова – директор на 

дирекция ФБМП, г-н Христо Захариев – директор дирекция ХД и г-жа инж. 

Димитринка Иванова – директор на дирекция УТОС . 

Участието на кметовете и кметските наместници е както следва: инж. Николай 

Колев - кмет на кметство с. Беброво, г-н Стоян Комитов - кмет на кметство с. 

Константин, г-жа Зоя Андонова - кмет на кметство с. Майско, г-жа Стела Михайлова - 

кмет на кметство с. Каменари, 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 Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали, г-жа 

Катя Цветкова – кметски наместник с. Блъсковци, г-н Деян Капитанов – кметски 

наместник с.Костел, г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с. Мийковци, г-жа 

Росица Стефанова - кметски наместник с. Тодювци, г-жа Аделина Ручка - кметски 

наместник с. Дрента.  

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

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

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

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

 
1. Предложение относно приемане на Програма за управление на община Елена за 

мандата 2015-2019 г.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за мандата 2015-2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно промени в структурата на общинската администрация и 

дейностите към нея. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за сметките за средства от Европейския съюз. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно приемане на общински план за младежта за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

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

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване проекта за дневен ред 

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

 След проведеното гласуване бе приет следния 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предложение относно приемане на Програма за управление на община Елена за 

мандата 2015-2019 г.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за мандата 2015-2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно промени в структурата на общинската администрация и 

дейностите към нея. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2016 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно приемане на общински план за младежта за 2016 г. 

                                                                                                               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  
приемане на Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Програма за управление на община Елена за мандата 2015-

2019 г. 
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В залата присъстват 16 общински съветника 
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 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Програма за управление на 

община Елена за мандата 2015-2019 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се” – 1. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Програма за управление на община Елена за 

мандата 2015-2019 г.: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал 5 от същия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г., 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 Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 

2015-2019 г. 
Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в 

община Елена за мандата 2015-2019 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 27.01.2016 г. от 

16.00 часа предложението за приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за мандата 2015-2019 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за мандата 2015-2019 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ „ЗА“ 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
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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 отсъства 
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  № 14 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Стратегия за управление на общинската собственост в община 

Елена за мандата 2015-2019 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за 

мандата 2015-2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 г. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2016 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 27.01.2016 

г. от 16.00 часа предложението за приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
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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 приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 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” 
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 отсъства 

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  № 15 / 28.01.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинската собственост  

за 2016 г.: 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9  от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в община Елена,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

в община Елена през 2016 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за промени в структурата на общинската администрация и дейностите към 

нея. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  
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Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

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

на 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за промени в структурата на общинската 

администрация и дейностите към нея като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, 

„въздържали се”- 1. 

 От залата излезе Йордан Йорданов – общински съветник. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

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

гласуване предложението за промени в структурата на общинската администрация и 

дейностите към нея: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Промени в структурата на общинската администрация и дейностите към 

нея. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с § 10, ал. 2 от Наредбата за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Решение № 133/29.12.2014 г. на Общински съвет Елена. 

2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея, в 

сила от 1 януари 2016 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

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 
приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници 

в община Елена през 2016 г. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 2016 г. 
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 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Календар на 

културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2016 

г. На заседанието беше направено предложение в културния календар да бъдат включени 

традиционните сборове на населените маста. Предложението беше подкрепено с 4 гласа 

„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

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

гласуване направеното предложение в ПК за включване на традиционните сборове в 

Културния календар на общината за 2016 г.: 

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

 В залата присъстват 16 общински съветници. 

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

гласуване предложението за приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2016 г. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2016 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с ч.17, ал. 1, т. 5 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 2016 г.; 

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в 

календара, както и да прави вътрешни компенсирани промени по 

финансирането на събитията в рамките на общия утвърден размер на 

предвидените средства. 

 

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 
приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2016 г. 

Кметът на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община 

Елена през 2016 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

заседание проведено на 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 

Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2016 г. Направено беше 

предложение провеждането на традиционните борби да бъдат разделени както следва: 

през месец май в кметствата Беброво и Майско, през месец юни в кметство 

Константин. Също така беше направено предложение, волейболният турнир от месец 

октомври да бъде включен в месец септември. Предложението за приемане на Календар 

на спортно-туристическите събития в община Елена през 2016 г., заедно с новите предложения 

беше прието от комисията с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

 От залата излязоха Милко Моллов и Сашо Топалов – общински съветници. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена 

през 2016 г. 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 

2016 г.  

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, 

както и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на 

събитията в рамките на общия утвърден размер на предвидените средства. 

 

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 
приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз. 

В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Милко Моллов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на всички ПК:  

Стефан Минчев – председател на ПК „Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.01.2016 г. от 16.00 

часа, предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз, като предлагат следното:  

1.От функция 6 на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 

г. обект „Водоснабдяване ул. „Усои“ – гр. Елена 10 000 лева да се прехвърлят във функция 7 

„Изграждане на Мотополигон в землището на гр. Елена и общата сума да стане 20 000 лева, 
като предложението беше подкрепено с 4 гласа „за“, „против”-1, „въздържали се”- 

няма;  

2.За цялостно асфалтиране на ул. „Паисий Хилендарски“ да бъдат заложени 120 000 лева 

вместо предвидените 60 000 лева, като сумата от 60 000 лева от функция 8 „Икономически 

дейности“ т. 17 „Рехабилитация на път VTR 2076 Палици – Чакали да бъде пренасочена за 

ремонта на ул. „Паисий Хилендарски“. Предложението беше подкрепено с 5 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма.  
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Като цяло предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз беше подкрепено от ПК с 3 гласа „за“, 

„против”- няма, „въздържали се”- 2. 

Йордан Кисьов – председател на ПК „Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.01.2016 г. от 

16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз, като го подкрепи с 4 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- 1. 

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

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

на 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 

2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като го подкрепи 

с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 2. 

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена.Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.01.2016 г. от 

16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз, като го подкрепи с 3 гласа „за“, „против”- 

няма, „въздържали се”- 2. 

 Росинка Георгиева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ 

към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 

проведено на 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община 

Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като го подкрепи 

с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

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

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

заседание проведено на 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет 

на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи 

за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, като го 

подкрепи с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- 1. 

Председателят на ПК „Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена - Стефан 

Минчев изложи личните си мотиви, да не се прехвърлят предвидените средства за 

ремонт на пътя Палици – Чакали към цялостно асфалтиране на ул. „Паисий 

Хилендарски“, въпреки че в комисията е гласувал „за“, тъй като пътя Палици – Чакали 

е в окаяно състояние и спешно се нуждае от ремонт. Също така изразява своето 

отрицателно гласуване за прехвърляне на средства от водоснабдяване на улица „Усои“ 

към изграждане на Мотополигон в землището на гр. Елена.  

Йордан Йорданов – като вносител на предложението за прехвърляне на 10 000 лева от 

водоснабдяване на ул. „Усои“ към изграждане на Мотополигон изрази становище, че до 

сега във всеки бюджет се залагат пари за проектиране за водоснабдяване, но нищо не е 

направено и винаги могат да се намерят 10 000 лева. Изграждането на Мотополигон ще 

привлече повече туристи в града и ще популяризира общината. 

Лазар Костов – общински съветник: Няма да подкрепя решение за прехвърляне на 

средства от парите за ремонт на пътя Палици – Чакали, ще направя няколко нови 

предложения. Парите за ремонт на път  /III-551 Средни колиби – Елена / Яковци – Искрова 

локва/ VTR 3086/ на стойност 105 000 лева да бъдат разпределени както следва:  

- 60 000 лева за цялостно преасфалтиране на ул. „Паисий Хилендарски“ в гр. Елена  
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- 40 000 лева за ремонт на ул. „Кантона“ в с. Майско  

- 5 000 лева за ремонт на покрива на читалището в с. Дрента. 

Сашо Топалов – общински съветник: Призовавам общинските съветници да гласуват 120 000 

лева за цялостно преасфалтиране и ремонт на тротоари на ул. „П. Хилендарски“, т.к. тя е с 

голям интензитет на ученици, автобуси и леки автомобили.  
Инж. Дилян Млъзев – кмет на община Елена: Взимам думата, за да поясня – във връзка със 

становището на комисията и вчера изразих несъгласие да не се пренасочват парите от 

водоснабдяването на ул. „Усои“, то е важно и не бива да правим промени. В Инвестиционната 

програма функция 6 са заложени няколко проекта за водоснабдяване на ул. „Чукани“, с. 

Хъневци и ул. „Усои“. По отношение на средствата за отчуждаване на земи за Мотополигон 

мисля, че средствата ще бъдат достатъчни, защото има готовност от собственици да дарят земи. 

По въпроса за ул. „П. Хилендарски“ оценяваме важността на тази улица, защото за нея са 

заложени най-много средства, за мен е важно да се извърши ремонт на тротоарите на отсечката 

от ул. „Ив. Момчилов „ до пресечката с ул. „Здравец“. Не сме  наясно нито дали 60 000 лева ще 

стигнат, нито 120 000 лева до къде ще стигнат. Ще направим разчети по участъци, ще го внесем 

на общински съвет и тогава той да реши каква част ще се прави, но сега се простираме според 

чергата си. От пътя Чакали – Палици немисля, че е разумно да се отклоняват средства т.к. 

същия има сериозна нужда от ремонт по него също се движат всички ученически автобуси, 

идващи от изток.  

Милко Моллов – общински съветник: Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към 

гласуване на бюджета.  

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

гласуване направеното предложение от Милко Моллов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

предложението на ПК „Бюджет и финанси“ за прехвърляне на 10 000 лева от функция 6, ППР т. 

3 „Водоснабдяване на ул. „Усои“ в гр. Елена към функция 7, т. 3 „Изграждане на Мотополигон 

в землището на гр. Елена“  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

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

предложението на ПК „Бюджет и финанси“ за прехвърляне на средства от функция 8, т. 17 

„Рехабилитация на път VTR2076 Палици – Чакали към функция 6, т. 5 „Ремонт на ул. „Паисий 

Хилендарски“  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 13, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема. 

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

предложението на общинския съветник Лазар Костов:  От функция 8, т. 12  „Ремонт път /III-551 

Средни колиби – Елена / Яковци – Искрова локва/ VTR 3086/ - 60 000 лева да бъдат 

пренасочени към функция 6, т. 5 „Ремонт на ул. „Паисий Хилендарски“ в гр. Елена – общо да 

станат 120 000 лева. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

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

предложението на общинския съветник Лазар Костов:  От функция 8, т. 12  „Ремонт път /III-551 

Средни колиби – Елена / Яковци – Искрова локва/ VTR 3086/ - 40 000 лева да бъдат 

пренасочени към функция 6 „Ремонт на ул. „Кантона“ с. Майско. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

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

предложението на общинския съветник Лазар Костов:  От функция 8, т. 12  „Ремонт път /III-551 
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Средни колиби – Елена / Яковци – Искрова локва/ VTR 3086/ - 5 000 лева да бъдат пренасочени 

към функция 7, т. 7 „Ремонт на покрив читалище с. Дрента“  

В залата присъстват 16 общински съветника. 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. Приема се 

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 приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен 

годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.: 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА отсъства 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз. 

 

На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2016 година, ПМС № 380 / 29.12.2015. г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

1. Приема бюджета на община Елена за 2016 година, както следва: 
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1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 420 464 лв., съгласно Приложение № 1, 

в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо 

на 4 404 974 лв., както следва: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 

в размер на 3 868 101 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 

на делегираните от държавата дейности в размер на  90 146 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 25 640 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.  на СОУ 

„Ив. Момчилов” 640 лв.; на Музей на Възраждането 25 000 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните 

програми за училища (-) 2 083 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на  423 170 

лв., съгласно Приложение №1-1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 015 490 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 401 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 946 794  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 195 300 лв., 

в т.ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 

700 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване в размер на 302 600 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни 

дейности в размер на 1 086 954 лв., в т.ч. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на (-) 118 800 лв. по 

Закона за управление на отпадъците. 

1.1.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в 

размер на  (-)15 000 лв. 

1.1.2.7. Погашения по безлихвен заем (-) 270 000 лв.  

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на  (-) 50 000 лв. 

1.1.2.9. Временно съхранявани средства по други 

международни програми  (-) 39 878 лв. 

1.1.2.10. Друго финансиране (-) 11 000 лв. по Закона за 

управление на отпадъците. 
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1.1.2.11. Преходен остатък от 2015 г. в размер на  1 839 242 лв. 

съгласно Приложение №1-1. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 420 464 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3; 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 404 974 

лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 334 940 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 680 550 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 130 000 лв.  

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер 

на 3 302 444 лв., съгласно Приложение №3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,  

в размер на 1 177 100 лв. , в т.ч.  за инвестиционни разходи в държавни 

дейности  90 146  лв.; в местни дейности 1 086 954  лв. 

2.2 Приема разчет на капиталови разходи от собствени приходи без 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 

52 600 лв. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен 

остатък, в размер на 778 691 лв. 

2.4. Приема разчет за разходите за проекти по оперативни програми в 

размер на 1 294 053 лв.  

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2016 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети и разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., 

съгласно Приложение № 4. 

 3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 71 

щ.бр., от които 49 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска 

администрация” и 22 щ.бр. в дофинансиране на същата с местни приходи. 

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” /без читалищата/ 

се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 

стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва: 
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4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 6 000 лв. 

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв., в 

т.ч. 1 800 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява 

разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната 

работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от 

Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера 

на реално извършените разходи, но не повече от 120 лв. 

4.3. Определя конкретни размери  на СУБСИДИИ, както следва: 

4.3.1. За читалища – 120 360 лв., разпределени както следва: 

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 7.25  51 330 

2. НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво 1.0 7 080 

3. НЧ „Искра-1900” – с. Константин 1.0 7 080 

4. НЧ „Наука-1899” – с. Костел 0.5 3 540 

5. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 0.5 3 540 

6. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 0.5 3 540 

7. НЧ „Просвета-1897” – с. Палици 0.75 5 310 

8. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.5 3 540 

9. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци 0.5 3 540 

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 0.5 3 540 

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът 0.5 3 540 

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци 0.5 3 540 

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена 0.75 5 310 

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали 0.5 3 540 

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.5 3 540 

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци 0.25 1 770 

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби 0.25 1 770 

18 НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 0.5 3 540 

19 НЧ „”  - с. Блъсковци 0,25 1 770 

 ОБЩО: 17,0 120 360 
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              4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 7 080 лв., 

съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 7080 лв. дофинансиране от собствени приходи, 

както следва:  

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 0.25  1 770 

2. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.25 1 770 

3. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.25 1 770 

4 НЧ „Съгласие - 2014”  - с. Блъсковци 0,25 1 770 

 ОБЩО: 1,0 7 080 

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 61 000 лв., 

предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически 

дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на 

основание чл.59, ал.2 и чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическо 

възпитание и спорт (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да 

договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи 

съответните договори.  

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани 

спортни школи – 14 600 лв.;. разпределени както следва: 

 за спортен клуб по борба „Дан Колов“ –  4 500 лв.;  

 за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ –  6 400 лв.; 

 за клуб по ски                                              –  3 700 лв. 

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-

туристически школи – 6 500 лв., разпределени  както следва:   

 за клуб по ски-туризъм –   1 800 лв.;  

 за клуб по спортно катерене –  2 000 лв.;  

 за клуб по туризъм                  –  1 000 лв.; 

 за клуб по вело-туризъм –     600 лв.; 

 за клуб на ветерани туристи –  1 100 лв.;  

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 59, ал. 2, т.3  от ЗФВС за 

стопанисване на туристическа база, предвидена за социален 

туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 19 100 

лв.  

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и 

младежки формации към тях – 20 800 лв.  
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 за ФК „Чумерна” - гр. Елена –    16 500 лв. 

 за ФК „Рудановски - 1922“ - с. Константин –    4 300 лв. 

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на 

съответните организации след представянето на пълен финансов 

отчет и отчет за дейността през предходната година. 

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

 за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването 

на вестник „Еленска Трибуна“ – 10 000 лв. 

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

5.1. СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не 

повече от 6 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 

Елена в размер на не повече от 1 200 лв. 

5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 1 000 лв. 

5.5. За заплащане на част от таксата за 8 потребители настанени в Хоспис 

от община Елена общо в размер до 14 600 лв. 

6. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 5. 

6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.  

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства 

от Европейския съюз в размер на  2 033 220  лв., в т. проекти по ПРСР 1 436 880 

лв.; други проекти по оперативните програми 421 817 лв.; други международни 

програми 174 523 лв. съгласно Приложение № 6.  

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни 

дейности с показатели за 2016 г.  и прогнозни показатели за периода  2017 г. и  

2018 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по 

разходите.  

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в 

община Елена, съгласно Приложение №7 . 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 
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10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на не 

повече от 206 962 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в 

размер на не повече от 116 995 лв. 

10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към 

края на 2016 г. в размер на не повече от 352 510 лв. 

10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава 

кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение 

в съответствие със Закона за общинския дълг. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 4 441 

537 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат 

да надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 192 

811  лв.,  като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 

не могат да надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2015 г., 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на  8 539 лв., 

съгласно Приложение №.8 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 68 000 лв. 

15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения  в съответната делегирана дейност. 

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / 

или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение. 

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 
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16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение  на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки  за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет 

за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства 

от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2016 година. 

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 

чл.126 от ЗПФ. 

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни 

и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми 

и проекти. 

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, 

финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 

февруари 2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския 
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съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин 

и форма, възложени им от кмета на общината. 

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

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 
приемане на общински план за младежта за 2016 г. 

Кметът на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на общински план за младежта за 2016 г. 

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 27.01.2016 г. от 16.00 часа предложението за приемане на общински план за 

младежта за 2016 г., като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на общински план за младежта за 2016 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 / 28.01.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта за 2016 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от 

Закона за младежта,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Приема Общински план за младежта за 2016 г.  
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена 

 г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:40 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 

 

Изготвили: 

Майя Коева - Мл. експерт“КД“ 
Здравка Бъбрекова - Гл. специалист „АОН“ 
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