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

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

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 25 февруари 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-н Йордан Йорданов. От Общинска администрация участие взеха: кмета
на общината инж.Дилян Млъзев, зам.-кмета на общината г-н Йордан Димитров,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, арх.Красимир Попов – главен
архитект на общината, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“,
г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“.
Участието на кметовете и кметските наместници е както следва: г- Зоя Ангелова
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-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, 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 Севгюл Ниезиева – кметски
наместник с.Бойковци.
Гости на заседанието бяха проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на
област Велико Търново, комисар Христо Христов – зам.-директор областна дирекция
на МВР Велико Търново, г-жа Ивелина Златева – началник сектор управление на
собствеността в областна дирекция на МВР, инспектор Тодор Тодоров – началник РУ
МВР 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 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за
периода 2016-2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Краткосрочен план за енергийна
ефективност в община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото
изпълнение.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им.
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Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно кандидатстване на община Елена пред Фонд "Социална
закрила" с проектно предложение "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска
собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на
МВР - гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на имоти - публична
общинска собственост за управление от Музей на Възраждането "Иларион
Макариополски" - гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предварително съгласие за учредяване право на
ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на
с.Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и
План за включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния
полигон на селото.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно определяне на представител на Община Елена в
Сдружение с нестопанска цел "МИГ "Еленско - Златаришки балкан".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно определяне на представители на община Елена в
сдружение "Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо
наследство".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т.12
в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за промяна в Решение № 148/
28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена относно предоставяне за безвъзмездно
управление на част от имот-частна общинска собственост за нуждите на Агенция по
заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново,
филиал Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, предлагам т.5 от проекта за дневен ред да стане т.1. Мотивите ми за
това са да освободим господата от Областна дирекция на МВР.
Други 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 т.5 от проекта за дневен ред да стане т.1 и съответно се промени
последващата номерация:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
2

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.02.2016 г.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване, като т.12 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена относно
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна общинска
собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на
дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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 предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска
собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на
МВР - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за
периода 2016-2018 г.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Краткосрочен план за енергийна
ефективност в община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото
изпълнение.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно кандидатстване на община Елена пред Фонд "Социална
закрила" с проектно предложение "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на имоти - публична
общинска собственост за управление от Музей на Възраждането "Иларион
Макариополски" - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предварително съгласие за учредяване право на
ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на
с.Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и
План за включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния
полигон на селото.
Вн.:Кмета на общината
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9. Предложение относно определяне на представител на Община Елена в
Сдружение с нестопанска цел "МИГ "Еленско - Златаришки балкан".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно определяне на представители на община Елена в
сдружение "Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо
наследство".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински
съвет – Елена относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна
общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността
на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена.
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
предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска собственост (бивша детска
градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска собственост (бивша детска
градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска
собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на
МВР - гр. Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”1.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Ясно е че дарението трябва да бъде направено. Впечатленията ми
какви са? Като бивш кмет в годините г-н Сашо Топалов е разговарял с четирима
министри на вътрешните работи, търсейки съдействие за уреждането на районното
управление. По въпроса пълно мълчание. Изведнъж задвижване по въпроса.
Управлението на една държава следва да се прави дългосрочно, а не ден за ден.
Отстъпихме им терен преди години, но инвестиционното намерение не бе реализирано.
Сега изявяват желание за тази сграда, след като сами са си я избрали аз ще гласувам
„за“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Не само че съм засегнат от колегата, но смятам за
редно да взема отношение по въпроса. Темата за битовото устройване на Районното ни
управление е обсъждана от доста време. Проблемът е много сериозен и наболял.
Всички сме запознати. Дебатите по въпроса са значими и имат две страни. От едната
страна стои устройването на районното управление от другата страна е позицията на
една част, които са в защита на сградата на бившата детска градина. Нека се знае, че
никой не е против системата на МВР, или че някои от общинските съветници е против
устройването на Районното управление. В годините винаги сме помагали,
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предоставили сме им сградата, в която се помещават в момента, предоставяли сме им
автомобили. Лично аз не съм против устройването на районното управление и
подобряване санитарно битовите условия на труд в които се намират, но съм и за
запазване сградата на бившата детска градина, като такава. Сигурен съм, че това
решение ще се вземе. Принципна е позицията ми по въпроса, без политически акценти.
Аз ще гласувам „въздържал се“. За мен следва да се търси реализиране на друг вариант,
за да се реши проблема трайно. Дано резултатите след вземането на това решение
бъдат добри.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
комисар Христо Христов – зам.директор областна дирекция на МВР Велико Търново:
Това, което е предприето е добро начало след дългите процедури в годините.
Независимо от решението, което ще вземете в момента ние Ви аплодираме за
постъпките, които предприехте. Ако се вземе решението и се предостави сградата на
бивша детска градина за нуждите на Районно управление на МВР - гр. Елена, имаме
уверение, че ще бъдат отпуснати средства за ремонта и ще се започне процедура по
освобождаване на досегашната сграда на Районното управление. Благодаря Ви за
вниманието.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне чрез дарение на имот - частна
общинска собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно
управление на МВР - гр. 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
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
/с мнозинство от три четвърти от общия брой на общинските съветници,
съгласно чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Предоставяне чрез дарение на имот - частна общинска собственост
(бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на МВР гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 45,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дарява на МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с адрес: гр. София,
ул. „6-ти септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, представлявано от РУМЯНА
ГЕНЧЕВА БЪЧВАРОВА – Министър на вътрешните работи, имот - частна
общинска собственост съгласно АОС № 1161 / 11.02.2016 г. вписан в служба по
вписванията при Районен съд - гр. Елена на 12.02.2016 г., под № 98, том I, а
именно: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 339
КВ.М., РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 017 КВ.М., СКЛАД СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 32 КВ.М., ТОАЛЕТНА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 3
КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО, ЦЯЛОТО С ПЛОЩ ОТ 2 815 КВ. М.,
СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ III „ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА“ В КВ. 69 ПО ПЛАНА НА
ГР. ЕЛЕНА, ПРИ ГРАНИЦИ НА УПИ: УЛИЦА, ДЕРЕ, УПИ Х - 323, УПИ XVII 324, 325, 326, УПИ XII - 329„А“, УПИ XIII - 330, УПИ XIV- 330, ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ ПЛ. № 323 И УПИ II – 331.
2. Волята на дарителя е ДАРЕНИЯТ ИМОТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО И
ЕДИНСТВЕНО ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР.
ЕЛЕНА.
3. При установяване на използване на имота за цели, различни от волята на
дарителя, правото на собственост автоматично се възстановява в полза на община
Елена, при което не се дължи обезщетение за направените подобрения в имота.
4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за дарение съгласно
условията в настоящото решение.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново: Благодаря за
подкрепата и приемането на жизненоважното решение за Районно управление на МВР
гр. Елена. Благодаря и Ви уверявам, че ще продължим добрата работа и за напред.
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 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016-2018 г.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016-2018 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 23.02.2016 г. от
16.30 часа предложението за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за
периода 2016-2018 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 Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за
периода 2016-2018 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 № 22 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода
2016 - 2018 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. 10, ал. 1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016 2018 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на
програмата по т. 1.
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 на Краткосрочен план за енергийна ефективност в община Елена за периода
2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение.
Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност в община Елена за
периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност в
община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение, като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност
в община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на
община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение
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. 12, ал. ал. 1 и 2 от Закона за енергийната
ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена за
периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение, неразделна част от
настоящото решение.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на
плана и програмата по т. 1.
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
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите
и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
В залата влиза общинския съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето
им.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет - Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
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съгласие за предоставянето им, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. По предложението всичко е ясно. Въпросът ми е свързан със
задълженията към ползвателите. Ако не изпълняват задълженията, които са им
вменени, кой контролира и установява нарушенията?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Контрола се извършва в две посоки. Едната е
от страна на общинската администрация в лицето на специализираните служители,
кметовете по населените места и кметските наместници. От другата страна контрола се
извършва от органите на Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция.
Заинтересованите лица заявяват правото си на ползване, срещу което получават и
субсидия. При неспазване клаузите на договорите биват санкционирани и наказвани.
При подписване на договорите с общинска администрация има клауза, че при
неспазване задълженията им се прекратяват договорите.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Да отговоря простичко. Заявителите получават
пари срещу грижи. Минава комисия, която констатира неизпълнение и следва
лишаване от пари.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Аз питам извършва ли се системен контрол? Не
може да ме убедите, че има такъв.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Общинска администрация няма капацитет да
извършва системен контрол. Органите от Фонд Земеделие, които извършват плащането
следят за нарушения. До колкото е възможно кметовете по населени места извършват
контрол.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.
1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал.
1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община
Елена за стопанската 2016 - 2017 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през
стопанската 2016 - 2017 г. на територията на община Елена съгласно списък
(Приложение № 1), неразделна част от това решение.
2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2016 - 2017 г.
2.3. Списъкът (Приложение № 1) да се обяви в сградите на общинската
администрация в гр. Елена, кметовете на кметства и кметските наместници, и
да се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март 2016 г.
2.4. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на процедурите,
регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите по
пазарни наемни цени със собствениците или ползвателите на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за 5 стопански години, считано от
започване на стопанската 2016 - 2017 г.
2.5. Възлага на кмета на община Елена сключването на договори за наем за
срок от една стопанска година със спечелилите участници в проведени
търгове, за стопанската 2016 - 2017 г.
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
кандидатстване на община Елена пред Фонд "Социална закрила" с проектно
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предложение "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен
социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване на съфинансиране по проекта.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за кандидатстване на община Елена пред Фонд "Социална закрила" с проектно
предложение "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен
социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване на съфинансиране по проекта.
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 23.02.2016 г. от
16.30 часа предложението за кандидатстване на община Елена пред Фонд "Социална
закрила" с проектно предложение "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за кандидатстване на община Елена пред Фонд
"Социална закрила" с проектно предложение "Модернизиране на кухненското
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена" и осигуряване
на съфинансиране по проекта:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена пред Фонд „Социална закрила” с
проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане
на Домашен социален патронаж - гр. Елена” и осигуряване на съфинансиране по
проекта
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На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; чл.
18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на
Приоритет 3 „Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ растеж“,
Стратегическа цел 3.1. „Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на
предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“, Мярка 3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“
от Общинския план за развитие на община Елена (2014 - 2020), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение
„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен
социален патронаж - гр. Елена” пред Фонд „Социална закрила” към
министъра на труда и социалната политика.
2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в
размер на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта, или до 2 160
лв., за сметка на бюджета на община Елена.
3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното
предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно
правилата на Фонд „Социална закрила“.
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
безвъзмездно предоставяне на имоти - публична общинска собственост за управление
от Музей на Възраждането "Иларион Макариополски" - гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична общинска собственост за
управление от Музей на Възраждането "Иларион Макариополски" - гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична общинска
собственост за управление от Музей на Възраждането "Иларион Макариополски" - гр.
Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете,
уважаеми колеги. Въпросът ми е свързан с обект, който не е включен в предложението.
Преди години едно помещение, което се намира над заведението „Еленска софра“ се
ползваше, като клуб за творчески срещи. Въпросът ми е по какъв начин имота е
предоставен за ползване на Софийския университет?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: В момента нямам готовност да Ви отговоря
конкретно на запитването. Разговарял съм със заместник-ректора на Софийския
университет, който прояви разбиране и по устна договорка в момента Музеят на
Възраждането ползват помещението за архив. По какъв начин е предоставено на
Софийския университет и има ли възможност да бъде върнато в активите на Музея не

12

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.02.2016 г.
мога да отговоря в момента. Приемам го като запитване и ще изготвим отговор за
следващо заседание.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична
общинска собственост за управление от Музей на Възраждането "Иларион
Макариополски" - гр. 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
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на имоти - публична общинска
собственост за управление от Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“
гр. Елена
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. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост; чл. 27, ал. 4 от Закона за културното наследство и чл. 13, ал. 5
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя т. II от свое Решение № 33 / 12.08.1997 г.
2. Предоставя безвъзмездно за управление от Музей на Възраждането „Иларион
Макариополски“ - гр. Елена следните недвижими имоти - публична общинска
собственост:
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2.1. „КАМБУРОВ ХАН“ - паянтова сграда на два етажа с дървена конструкция с
площ от 195 кв.м., намираща се в УПИ II, кв. 40 по плана на гр. Елена, актуван
като публична общинска собственост с АОС № 1 / 20.07.1993 г., вписан в Служба
по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 70, том 5 на 03.11.2009 г.;
2.2. „ДАСКАЛОЛИВНИЦА“ – едноетажна паянтова сграда с площ от 100 кв.м. и
дворно място с площ от 300 кв. м, попадаща в УПИ III, кв. 40 по плана на гр.
Елена, актувана като публична общинска собственост с АОС № 6 / 20.07.1993 г.
вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 116, том 5 на
11.11.2009 г.;
2.3. „ГУНЕВА КЪЩА“ – едноетажна масивна сграда с площ от 103.46 кв.м.,
попадаща в УПИ III, кв. 40 по плана на гр. Елена, актувана като публична
общинска собственост с АОС № 74 / 05.02.1996 г., вписан в Служба по вписванията
при Районен съд - гр. Елена под № 61, том 5 на 30.10.2009 г.;
2.4. КЪЩА-МУЗЕЙ „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” – двуетажна паянтова
сграда със застроена площ от 220 кв.м. и дворно място от 925 кв.м., попадаща в
УПИ I, кв. 63 по плана на гр. Елена, актувана като публична общинска
собственост с АОС № 133 / 25.04.1997 г., вписан в Служба по вписванията при
Районен съд - гр. Елена под № 122, том 5 на 11.11.2009 г.;
2.5. „ЗЛАТЕВА КЪЩА“ – едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена
площ 76 кв.м., заедно с дворно място с площ от 430 кв. м., в което е построена
сградата, попадаща в парцел I-792, кв. 40 по плана на гр. Елена, актувана с АОС
№ 253 / 12.09.2000 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена
под № 125, том II на 01.03.2005 г.
3. Дава право на директора на Музея на Възраждането „Иларион
Макариополски“ да кандидатства самостоятелно по проекти с външно
финансиране, предназначени за подобряване на сградния фонд и околните
пространства, след уведомяване и получаване на съгласие от кмета на община
Елена и / или Общински съвет Елена, в зависимост от конкретните условия на
финансиращите програми.
4. Разходите по управлението и експлоатацията на предоставените имоти, в т.ч.
данъци и такси към републиканския и местния бюджет, режийни разноски,
разходи за текущ ремонт и др. се предвиждат по бюджета на Музея на
Възраждането „Иларион Макариополски“ и са за негова сметка.
5. Възлага на кмета на община Елена да подпише договор за управление с
директора на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“, с който
изчерпателно да уреди въпросите, свързани с управлението и експлоатацията на
предоставените имоти по т.т. 2.1. - 2.5. от настоящото решение.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над
10 пчелни семейства в землището на с.Блъсковци.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с
над 10 пчелни семейства в землището на с.Блъсковци, като уточни, че внася
предложението за повторно разглеждане във връзка с взетото Решение № 8 / 14.01.2016
г. на Общински съвет – Елена. Мотивите за отлагане вземането на решение е
представяне становище от местното пчеларско дружество. Местните пчелари са
депозирали жалба, с която общинските съветници от Постоянната комисия по
„Общинска собственост“ са се съобразили и излизат със становище, което кмета на
общината приема.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за предварително съгласие за учредяване право на ползване за
устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с.Блъсковци, като
предлага да бъде отхвърлено със следните мотиви: В деловодството на Общински съвет
Елена е постъпила жалба с вх.№ РД.01.06-10 / 15.02.2016 г. от пчеларите в община
Елена. След направена справка на разположението на имот № 044013 и вече
съществуващите в землището пчелини бе установено, че е налице опасност от недостиг
на паша, съответно значително намаляване на добивите. Липсва растителност с обилно
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни
видове. В землището на с. Блъсковци са разположени постоянни пчелини с общо над
300 кошера, както следва:
- в с. Дърлевци (1200 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 30 бр.;
- в с. Търкашени (2900 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 60 бр.;
- в с. Блъсковци (3900 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 80 бр. +
140 бр. в процес на устройване и регистрация.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепят предложението за
отхвърляне с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Направо предлагате да отхвърлим
предложението, така ли да разбираме?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз не съм компетентен да отхвърля
постъпилото заявление. Внасям предложението за предварително съгласие за
учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в
землището на с.Блъсковци, за произнасяне от Общинският съвет. Административния
орган има законово основание дали да предостави това право или не, като същият
следва да направи преценка по целесъобразност. Постоянната комисия заседава и
излезе със становище, с което отхвърля внесеното предложение, с определен мотив, с
което аз не се противопоставям.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Аз Ви призовавам да бъдем по-ясни.
Предложенията на кмета трябва да бъдат подкрепяни, за това аз подкрепям внесеното
от Вас предложение г-н кмете.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Приемам вметката на г-н кмета. След като
местните пчелари са изразили становище аз смятам, че е редно да го вземем под
внимание и да ги подкрепим.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение за отхвърляне предложението за предварително
съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни
семейства в землището на с.Блъсковци:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
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 предварително съгласие за учредяване право на
ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на
с.Блъсковци:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ПРОТИВ”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ПРОТИВ”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ПРОТИВ”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ПРОТИВ”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ПРОТИВ”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ПРОТИВ”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ПРОТИВ”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ПРОТИВ”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ПРОТИВ”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ПРОТИВ”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ПРОТИВ”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ПРОТИВ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ПРОТИВ”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ПРОТИВ”
“ЗА” – няма, “ПРОТИВ” – 14, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване право на ползване за
устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци
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. 11, ал. ал. 1 и 2, и чл. 12 от
Закона за пчеларството; чл. 39, ал. 5 и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската
собственост; чл. 55, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предложението за предварително съгласие за учредяване право
на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на
с. Блъсковци със следните мотиви:
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Въз основа на постъпила жалба от пчеларите в община Елена и направени
проучвания с оглед законосъобразността и целесъобразността на процедурата за
предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин
с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци и след направена справка
за разположението на имот № 044013 и вече съществуващите в землището
пчелини е установено, че е налице опасност от недостиг на паша, съответно
значително намаляване на добивите. Липсва растителност с обилно
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни
видове. В землището на с. Блъсковци са разположени постоянни пчелини с общо
над 300 кошера, както следва:
- в с. Дърлевци (1200 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 30 бр.;
- в с. Търкашени (2900 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 60
бр.;
- в с. Блъсковци (3900 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 80 бр.
+ 140 бр. в процес на устройване и регистрация.
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
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и План за включване на част от
уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния полигон на селото.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и План за включване на част от
уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния полигон на селото.
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 23.02.2016 г. от
16.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и План за
включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния полигон на
селото, 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 даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и
План за включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния
полигон на селото:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - парцеларен план за трасета на пътна инфраструктура и План
за регулация за включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в
околовръстния полигон на селото
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.
125 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за
корекция на трасе на местен път и части от главна улица на с. Синджирци (улица
към гр. Елена – имоти № № 000370, 000796, 000709, всичките с НТП „Полски път“
и имот № 157074 с НТП „Нива“.
2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за
включване в околовръстен полигон на части от главна улица на с. Синджирци.
3. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за корекция на трасе на местен път и части от главна улица на с. Синджирци
и за Подробен устройствен план – План за регулация за включване в
околовръстен полигон на части от главна улица на с. Синджирци.
4. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови
процедури по реда на ЗМСМА, ЗУТ, ЗОС и ЗОЗЗ.
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
определяне на представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ
"Еленско - Златаришки балкан".
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ
"Еленско - Златаришки балкан".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.02.2016 г. от 16.00 часа предложението за определяне на представител на Община
Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ "Еленско - Златаришки балкан", 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 определяне на представител на Община Елена в
Сдружение с нестопанска цел "МИГ "Еленско - Златаришки балкан":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Елена в Сдружение с
нестопанска цел „МИГ „Еленско - Златаришки балкан“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Устава на
сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско-Златаришки балкан“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Освобождава Сашо Петков Топалов от функциите му на представител на
Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско - Златаришки
балкан“, възложени му с Решение № 23 / 18.03.2010 г. на Общински съвет – Елена.
2. Определя за представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел
„МИГ „Еленско - Златаришки балкан“ инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на
община Елена.
3. Възлага на инж. Дилян Стефанов Млъзев да представлява Община Елена в
Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско - Златаришки
Балкан“, като упражнява от името на общината всички нейни права и
задължения като член, включително и на управителните органи на сдружението.
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
определяне на представители на община Елена в сдружение "Асоциация на общини със
седалища и територии на културно-историческо наследство".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на представители на община Елена в сдружение "Асоциация на общини
със седалища и територии на културно-историческо наследство".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
24.02.2016 г. от 16.00 часа предложението за определяне на представители на община
Елена в сдружение "Асоциация на общини със седалища и територии на културноисторическо наследство", като предлагат в т.2 от проекта за решение за заместникделегат в сдружение „Асоциация на селища и територии на културното и историческо
наследство”, да бъде г-жа Иванка Йорданова Сиракова - ВрИД директор на Музей на
Възраждането „Иларион Макариополски“ гр.Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепят предложението с
направеното предложение за изменение с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Аз искам да взема отношение във връзка с
обектите, които представляват културно историческо наследство. Трябва да се обърне
сериозно внимание за тяхното съхранение. Хубаво би било да се направи обследване на
паметниците на културата в цялата община, защото не всички са в добро състояние.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия по
„Местно самоуправление“ г-жа Пеева ни запозна с позицията си за паметниците на
културата. Не е приоритет на Постоянната комисия по „Местно самоуправление“, да
разглежда въпроси за културно историческото наследство. По скоро е в ресора на
Комисията по култура. Има механизъм, по който следва да се вземе решение за
културно историческото наследство. Не е въпрос, който касае днешното заседание.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в т.2 от проекта за решение за заместник-делегат в
сдружение „Асоциация на селища и територии на културното и историческо
наследство”, да бъде избрана г-жа Иванка Йорданова Сиракова - ВрИД директор на
Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр.Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за определяне на представители на община Елена в
сдружение "Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо
наследство":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне на представители на община Елена в сдружение
„Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо
наследство”
На основание чл. 21, ал, 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. чл. 59 - 61 от същия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 138 / 24.10.2013 г.
2. Определя представители на Община Елена в сдружение „Асоциация на селища
и територии на културното и историческо наследство”, както следва:
 за делегат – инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена;
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за заместник-делегат – Иванка Йорданова Сиракова, ВрИД директор на
Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр.Елена.

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
определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община
Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена, като уточни, че от 01.01.2016 г. възнагражденията на служителите в
общинска администрация са били увеличени средно с 5 %. В следствие на това е
констатиран дисбаланс с отговорностите и задълженията между кметовете на кметства
и част от служителите на общинска администрация.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. Постоянната
комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.02.2016 г. от 16.30 часа
предложението за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена, 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 определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства в община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т.
4 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР
към ПМС № 3 / 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на
кметствата в община Елена, считано от 01.01.2016 г., както следва:
1. На кмета на кметство Константин – 720 лв.
2. На кмета на кметство Майско – 720 лв.
3. На кмета на кметство Беброво – 660 лв.
4. На кмета на кметство Каменари – 590 лв.
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5. На кмета на кметство Палици – 590 лв.
6. На кмета на кметство Буйновци – 520 лв.
7. На кмета на кметство Илаков рът – 520 лв.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена относно
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна общинска
собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на
дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена относно
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна общинска
собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на
дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.02.2016 г. от 16.30
часа предложението за промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет –
Елена относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна
общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността
на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена, 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 промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на
Общински съвет – Елена относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот-частна общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за
осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал
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
отсъства
6 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”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”
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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 № 32 / 25.02.2016 г.
ОТНОСНО: Промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена
относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна
общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване
дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена
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. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изменя свое Решение № 148 / 28.11.2013 г., като в т. 1 заменя думите „ЗА
СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ“ с думите „ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ“.
2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на настоящото решение да
сключи с Агенцията по заетостта допълнително споразумение за
удължаване срока на договора, като останалите клаузи останат без
промяна.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 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“
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