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
№11
Днес 28 септември 2017 г. от 14:15 часа в Заседателната 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 Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев. От Общинска
администрация участие взеха: заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров,
арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, г-жа Силвия Мирянова- директор
на дирекция „ФБМП“, г-н Драгомир Цанев старши юрисконсулт на общината, г-жа
Петя Добрева – Костадинова – главен експерт „ОСКП“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан
Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът и г-н Стефан Иванов – кмет на кметство
с. Палици.
Заместник-председателят на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов, 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.
Заместник-председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с
проекта за дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за
първото полугодие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2018 - 2020 г. (втори етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване на Доклад за резултатите от междинната
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода
2014 – 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост
(придаваемо място по регулационния план на с. Чакали).
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ
гробищен парк с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на
землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
овцеферма".
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на
имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново
конкретно предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични масла" и
"За трафопост".
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на съгласие за включване на имот № 035423 по
КВС на землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали.
Вн.:Кмета на общината
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
предложи, като т. 12 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол № 8 от 27.07.2017 г. на
Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение
по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца",
Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014-2020.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване, като т. 12 в проекта за дневен ред да бъде включено
предложението за допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол № 8 от
27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община Елена с
проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет - Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване проекта за дневен ред:
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“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 информация за изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за
първото полугодие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2018 - 2020 г. (втори етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване на Доклад за резултатите от междинната
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода
2014 – 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост
(придаваемо място по регулационния план на с. Чакали).
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ
гробищен парк с. Константин.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на
землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
овцеферма".
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на
имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново
конкретно предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични масла" и
"За трафопост".
Вн.:Кмета на общината
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11. Предложение относно даване на съгласие за включване на имот № 035423 по
КВС на землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол
№ 8 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община Елена с
проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за информация за изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за
първото полугодие на 2017 г.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото
полугодие на 2017 г.
Заместник-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 27.09.2017 г. от 16.30
часа предложението за информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото
полугодие на 2017 г., като постъпи предложение точките от проекта за решение на
предложението да бъдат гласувани по отделно:
Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”няма.
След проведените разисквания общинските съветници гласуваха:
По т. 1. Приема Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за
първото полугодие на 2017 г., както следва:
1.1. По приходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложение № 1;
1.2. По разходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2
и 2-3:
Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
По т. 2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите
разходи на община Елена към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3:
Подкрепили предложението с 3 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма.
По т. 3. Приема информация за изпълнение на сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 4:
Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми господин заместник-председател,
уважаеми господин заместник-кмет, уважаеми колеги. Председателят на Постоянната
комисия по „Бюджет и финанси“ Ви запозна със становището на Комисията, взето след
доста разисквания. Предложението за гласуване на точките от проекта за решение по
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отделно бе мое и колегите от Комисията ме подкрепиха. Искам да приемете моята
лична позиция, като принципна. Това са цифри, това са факти. Това е Отчет за
изпълнение на Бюджета на община Елена за първото полугодие на 2017 г. Естествено е
че към днешна дата са настъпили промени по изпълнението на Инвестиционната
програма. Но нашето предложение е за разглеждане на изпълнението на Бюджета към
30.06.2017 година. Предлага ни се да приемем информация за изпълнение на Бюджета,
изпълнението на инвестиционната програма и сметките за средства от Европейския
съюз за първото полугодие на 2017 година. Това са три различни неща за това аз
предлагам да ги гласуваме по отделно. Изпълнението на Инвестиционната програма е
много смущаващ момент във всичко. За полугодието всичко е занулено. 8,94 % е
изпълнението за шестмесечието. В немалка част има субективни причини. Другата
седмица е 2 октомври настъпва зимния период. За мен това е смущаващо. Не са
неизпълнени само улиците и пътищата има и други обекти. Погледнете в
Приложението функция 01 Общи държавни служби – всичко е занулено. Тук не е
необходимо обявяване на обществена поръчка. Приемете моите думи като коректив за
напред да се случат нещата все повече и да се изпълни Инвестиционната програма до
края на годината. Моля да гласуваме диференцирано точките от проекта за решение.
Моля Ви да дадете реалния си глас за изпълнението на Инвестиционната програма. За
момента нещата са тревожни и обезпокоителни.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми
господин заместник-кмет, уважаеми колеги. Приемам направеното предложение от
г-н Топалов. Твърде неудовлетворително е изпълнението на Инвестиционната
програма. Как да кажа какво отчитаме, като то е съвсем минимално. Незная субективни
или обективни са причините. В тези месеци аз не видях какво Общината направи за
промяна облика на Общината. Незная как ще компенсираме неизпълнението в тези три
месеца при условие, че настъпва зимен период. Пешеходните пътеки в града. Колко
баки боя Ви трябват, за да ги освежите, кажете аз щи Ви ги осигуря? Хората ме питат, а
аз се правя, че бързам. Чувствам се безполезна, като общински съветник.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – заместник-кмет на общината: Г-н Топалов споделям Вашето
мнение, но по Приложение № 3 от 30.06.2017 г. до сега се изпълниха някои от обектите,
мога да Ви запозная. По отношение на улиците процедурата по обществените поръчки
е изпълнена, разпратени са уведомителните писма до участниците, сега чакаме да
изтече 14 дневния период за обжалване. Дано да нямаме обжалване и да стартираме
ремонтните дейности. Знаете процедурата е такава няма как да заобиколим Закона за
обществените поръчки. Относно пешеходните пътеки. Всички, които са по общинската
пътна мрежа преди началото на учебната година бяха боядисани. Главната улица на
град Елена е част от републиканската пътна мрежа. Задължение на Областно пътно
управление е поддръжката й.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Ще ме санкционира ли някой, ако вляза и
благоустроя имота му?
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – заместник-кмет на общината: Общината е институция. Има си
Областно пътно управление, които следва да си поемат отговорността.
Заместник-председателят на Общинският съвет взе думата:
Валентин Гуцов – заместник-председател на ОбС: Наистина Инвестиционната
програма винаги е била болна тема. Аз също имам притеснения относно изпълнението
на някои от обектите, тъй като влизаме в зимен период. До колкото зная всеки месец
кмета на общината съвместно със специалистите от общинската администрация прави
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среща за да се види изпълнението на Инвестиционната програма. Общинският съвет е в
правото си да предизвика една среща, на която да се изясни какво е изпълнено по
Инвестиционната програма до този момент. Хубаво е когато кмета и директора на
дирекция „УТОС“ са тук, за да отговорят на въпросите Ви. Задавайте конкретни
питания, правете предложения, както е по Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, но не провеждайте свободни разговори.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Нека има среща, приемаме. Има конкретно
предложение, ние говорим за тези цифри, които са ни предоставени в предложението.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Касае се за приемане на Отчет на
шестмесечието. Тече изпълнението на Инвестиционната програма. Нека прекратим
дискусията и преминем към гласуване.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Тук на заседанието на Общинският съвет е мястото
на дебата, където има микрофони и гражданите могат да чуят нашите позиции, а не
само в заседанията на Постоянните комисии. Нека се дебатира и без това твърде малко
го правим на заседанията на Общинският съвет, повечето дебати стават на заседанията
на Постоянните комисии, но гражданството не може да чуе за тях. Нека всеки, който
иска сподели своята позиция. Миналата година завършихме с изпълнение на
Инвестиционната програма под 50 %. Декември месец ще асфалтираме улици. Това е
несериозно. По-добре да не се асфалтират, защото ще се хвърлят само едни пари на
халос без да има резултат. Първата обявена обществена поръчка бе в началото на
лятото на 2016 година. Финализираме ги сега.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Драгомир Цанев – старши юрисконсулт на общината: Първата обществена поръчка бе
обявена в началото на 2017 г. Бе обжалвана и върната. За това бе обявена нова и
сроковете започнаха да текат отначало.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване постъпилото предложение за прекратяване на дебатите и
преминаване към процедура на гласуване:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Залата напуска общинският съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване постъпилото предложение точките от проекта за решение на
предложението за информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото
полугодие на 2017 г., да бъдат гласувани по отделно:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване т. 1. Приема Информация за изпълнение на бюджета
на община Елена за първото полугодие на 2017 г., както следва:
1.1. По приходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложение № 1;
1.2. По разходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и
2-3:
6

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.09.2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
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

отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130 / 28.09.2017 г.
Относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и
чл. 46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Приема Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2017 г., както следва:
2.1. По приходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложение № 1;
2.2. По разходите - отчет 3 853 748 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2
и 2-3.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване т. 2. Приема отчета на инвестиционната програма за
капиталовите разходи на община Елена към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
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7
8
9
10
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14
15
16
17

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
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

”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ПРОТИВ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
отсъства
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
”ПРОТИВ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

“ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. Не се приема.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 131 / 14.09.2017 г.
Относно: Информация за изпълнение на инвестиционната програма за първото
полугодие на 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и
чл. 46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване т.3. Приемане информация за изпълнение на сметките
за средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 4:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”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
отсъства
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15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 132 / 14.09.2017 г.
Относно: Информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския
съюз за първото полугодие на 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и
чл.46 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз
към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 4.
Залата напуска общинският съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 14 общински съветника.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2018 - 2020 г. (втори етап).
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2018 2020 г. (втори етап).
Заместник-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 27.09.2017 г. от 16.30
часа предложението за приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за
периода 2018 - 2020 г. (втори етап), като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Това е прогноза. Нека я приемем. Прогноза
касаеща местните приходи. Тези цифри са добри доколкото това е една прогноза.
Реално с резултата ще бъдем наясно още в началото на 2018 година.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
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Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за приемане на Актуализирана
бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г. (втори етап):
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”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
отсъства
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 133 / 28.09.2017 г.
Относно: Приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2018 2020 г. (втори етап)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на
бюджета на община Елена, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 37 /
2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и съгласно указанията, дадени с писмо
№ БЮ № 4 / 01.09.2017 г. на Министерство на финансите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2018 - 2020 г.
съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
В залата влизат общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

10

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.09.2017 г.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на
територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
Заместник-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
27.09.2017 г. от 16.00 часа предложението за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57,
ал. 1 от Закона за устройство на територията:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 134 / 28.09.2017 г.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на
територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
устройство на територията
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията, чл. 8 от
Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от
Административнопроцесуалния кодекс. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Променя Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена,
съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както
следва:
1. Променя се чл. 76, като същият придобива следното съдържание:
Чл. 76. (1). В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно премахване,
определен със заповедта на кмета на Община Елена по чл. 57, ал. 3 от ЗУТ, се
извършва проверка от служители на общинската администрация, за резултатите
от която се съставя констативен протокол.
(2) При установено неизпълнение на заповедта по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, се
пристъпва към действия по принудителното ù изпълнение.
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(3) В едномесечен срок от съставяне на протокола се провежда предварително
проучване относно начина на изпълнение на заповедта, необходимия срок за
изпълнението ѝ, както и стойността на очакваните разходи. За резултатите от
проучването се изготвя предложение, съдържащо количествено-стойностна
сметка, което се представя на кмета на общината за утвърждаване.
(4) В едномесечен срок от утвърждаването на предложението по предходната
алинея, се открива процедура за възлагане на предвидените дейности за избор на
изпълнител на обществената поръчка.
2. Създават се нови чл. 76а, чл. 76б, чл. 76в, чл. 77г със следното съдържание:
Чл. 76а. (1). След определяне на изпълнител на обществената поръчка, се определя
датата и часа на принудителното изпълнение, за които писмено се уведомяват
всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на преместваемите обекти, както и на недвижимите имоти, в
които са поставени обектите, са длъжни да осигурят свободен достъп за
изпълнение на дейностите по заповедта на кмета на общината. При необходимост,
достъп се осигурява принудително със съдействието на полицията.
Чл. 76б. (1). На определената дата и час представители на общинската
администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на
експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните
работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на
принудителното изпълнение на заповедта за премахване и опис за вида,
състоянието на преместваемия обект и намиращото се в него имущество.
(2) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от
наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти,
съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва
към принудителното му освобождаване, със съдействието на съответните
специализирани контролни органи, при необходимост. Изнесеното имущество се
оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината,
за сметка на собственика (ползвателя), съгласно съставения опис. Извършените
разходи се събират по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).
Чл. 76в. (1). Премахването на незаконно поставения преместваем обект се
ръководи от технически правоспособно лице, което е представител на
изпълнителя, след като е преустановено захранването с вода, електрическа
енергия, топлинна енергия, отвеждането на отпадъчните води и др., когато това се
налага.
(2) В процеса на изпълнение на заповедта за премахване изпълнителят е длъжен
да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на
труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на
трети лица (извън адресатите на заповедта).
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(3) След изпълнението на заповедта за принудително премахване на обекта, се
съставя протокол от представители на общинската администрация и изпълнителя
в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите
на Министерството на вътрешните работи.
(4) В протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и
пренасянето на материалите и вещите.
Чл. 76г. (1). Преместваемият обект, респективно материалите и вещите, се предава
на собственика му само след заплащане на всички разходи по премахването,
транспортиране и съхранението му.
(2) При неизвестен собственик, преместваемият обект, материалите и вещите по
преходната алинея при изтичане на едногодишен срок стават собственост на
Община Елена на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за собствеността. За вещи,
подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи разходи, се
прилага чл. 89, ал. 2 от Закона за собствеността и същите се продават. Ако в
едногодишния срок, собственикът поиска предаване на материалите и вещите,
същият дължи обезщетение в размер на 10% от стойността им и разходите по
пренасянето и пазенето им.
(3) При известен собственик, преместваемият обект, материалите и вещите по ал.
1, стават собственост на Община Елена след изтичане на петгодишен давностен
срок, на основание чл. 80 от Закона за собствеността.
(4) Община Елена не носи имуществена отговорност за причинени на собственика
на имота, върху който е поставен обектът вреди, свързани с премахването му.
Адресатите на заповедта не могат да претендират обезщетения за вреди, за
пропуснати ползи, за необходими и полезни разноски, произтичащи от
премахването на обекта, който не са премахнали в указаните им в заповедта
срокове за доброволно изпълнение.
(5) Община Елена, респ. лицето, на което преместваемият обект, материалите и
вещите са предадени на отговорно съхранение, не носят имуществена отговорност
за причинени вреди при съхранението му, вкл. и такива от частичното или
пълното му разрушаване. Адресатите на заповедта не могат да претендират
обезщетения за вреди и за пропуснати ползи, произтичащи от задържането или от
неправилното съхранение на преместваемия обект, материалите и вещите, които
те са могли да предотвратят чрез своевременно заплащане на всички разходи по
премахване, транспортиране и съхранение и вдигането му от склада, в който се
съхранява.
3. В Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата се създава нов § 4. със
следното съдържание:
§ 4. Измененията и допълненията на наредбата, приети с Решение № ……………
по Протокол № ……………... на Общински съвет Елена влизат в сила незабавно.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за одобряване на Доклад за резултатите от
междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена
за периода 2014 – 2020 г.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 – 2020
година.
Заместник-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
27.09.2017 г. от 16.00 часа предложението за одобряване на Доклад за резултатите от
междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена
за периода 2014 – 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми
господин заместник-кмет, уважаеми колеги. Предложението е за одобряване доклад за
изпълнението на Общинският план за развитие. Ние попадаме в средата 1, в
осреднената оценка, но това не е златната за нас среда. Най-ниска ни е оценката за
изпълнение на дейностите по местната икономика. Да ще кажете, че това е картината в
цялата ни страна. Това нас удовлетворява ли ни и това ли са нашите възможности?
Доклада препраща към изпълнението на Инвестиционната програма, която гласувахме
по-рано. Приоритет ни е развитието на туризмът и връщането към възрожденските
традиции, но ние това ли искаме? Тази оценка не бива да ни удовлетворява.
Други изказвания не постъпиха.
Залата напуска общинският съветник г-н Феим Ембиев.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за одобряване на Доклад за резултатите от
междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена
за периода 2014 – 2020 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 135 / 28.09.2017 г.
Относно: Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 2020г.
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. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Одобрява Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за продажба на имот – частна общинска собственост
(придаваемо място по регулационния план на с. Чакали).
В залата влиза общинският съветник г-н Феим Ембиев.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за продажба на имот – частна общинска собственост (придаваемо място
по регулационния план на с. Чакали).
Заместник-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 27.09.2017 г. от
17.00 часа предложението за продажба на имот – частна общинска собственост
(придаваемо място по регулационния план на с. Чакали), като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за продажба на имот – частна
общинска собственост (придаваемо място по регулационния план на с. Чакали):
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”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
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Р Е Ш Е Н И Е № 136 / 28.09.2017 г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост (придаваемо място по
регулационния план на с. Чакали)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с §8,
ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на същия, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 42, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Продава на Ростислав Стефанов Найденов, ЕГН ********** и на Стелияна
Йорданова Мартинова - Найденова, ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес
гр. В. Търново ул. „Ю. А. Гагарин“ № 4, ет.8, ап. 29, имот - частна общинска
собственост, представляващ придаваемо общинско място към УПИ ХІ-298, кв. 14
по регулационния плана на с. Чакали, община Елена, община Елена, одобрен със
Заповед за улична регулация № 4811 / 09.07.1952 г. и Заповед за дворищна
регулация № 4812 / 1952 г. и изменена със заповед № РД.02.05-748 / 07.11.2016 г. с
площ от 55 (петдесет и пет) кв. м., при граници: улица, УПИ ХІ-298. За имота е
съставен Акт за частна общинска собственост № 1370 / 06.07.2017 г., вписан в
Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 10.07.2017 г. под № 786,
том ІІ.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно изготвената бизнес оценка от
независимия оценител „Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново, притежаващ сертификат
за оценителска правоспособност с рег. № 900300110 / 12.01.2011 г., в размер на 250
(двеста и петдесет) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора за продажба.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ
гробищен парк с. Константин.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен парк
с. Константин.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ
гробищен парк с. Константин, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинският съветник г-н Мартин Трухчев
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за
разширение на съществуващ гробищен парк с. Константин:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
отсъства
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 137 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен
парк с. Константин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 109107, с НТП „Нива“ и обединяването му с имот №
000400, с НТП „Гробища“ по КВС на землище - с. Константин.
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 109107, с НТП „Нива“ и обединяване с имот № 000400, с НТП
„Гробища“ по КВС на землище - с. Константин.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на
землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на землище с.
Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на
землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване", като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
В залата влиза общинският съветник г-н Мартин Трухчев и напуска общинският
съветник г-н Йордан Йорданов.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС
на землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение "За ниско
свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 138 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 062094 по КВС на землище с.
Марян, за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно
жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 062094 по КВС на землище с. Марян за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
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2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 062094, с НТП „Нива“ по КВС на землище с. Марян - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
овцеферма".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на землище с.
Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За овцеферма".
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
овцеферма", като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на
основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
подложи на поименно гласуване предложението за даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот №
028164 по КВС на землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - "За овцеферма":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
отсъства
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на землище с.
Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За
овцеферма”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 028164 по КВС на землище с. Каменари за определяне на
ново конкретно предназначение - „За овцеферма” и Подробен устройствен план парцеларни планове за трасета на елементите на техническата инфраструктура.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари за определяне на ново конкретно предназначение - „За
овцеферма” с показатели на устройствена зона Пп;
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 028164 по КВС на
землище с. Каменари, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията
за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Иван Савов Иванов, с. Каменари № 13, общ. Елена, за имотите общинска
собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на
техническата инфраструктура.
5. Иван Савов Иванов, с. Каменари № 13, общ. Елена, да извърши за своя сметка
процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след
влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето
решение.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
ниско свободно жилищно застрояване".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За ниско свободно
жилищно застрояване".
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
ниско свободно жилищно застрояване", като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС
на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - "За
ниско свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 140 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За ниско
свободно жилищно застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот № 157039 по КВС на землище гр. Елена за определяне
на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване” и Подробен устройствен план - парцеларни планове за трасета
на елементите на техническата инфраструктура.
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2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм;
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 157039 по КВС на
землище гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията
за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Илвея“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сливница“
№ 34, вх. 2, ет. 3, ап. 8, ЕИК *********, представлявано от Илиана Петева Калчева
управител, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. „Илвея“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сливница“
№ 34, вх. 2, ет. 3, ап. 8, ЕИК *********, представлявано от Илиана Петева Калчева
управител, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на
трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на
правата по т. 4 от настоящето решение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на
имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново
конкретно предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични масла" и
"За трафопост".
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на имот с
проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно
предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични масла" и "За
трафопост".
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на
имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново
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конкретно предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични масла" и
"За трафопост", като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен №
098009 и на имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне
на ново конкретно предназначение на имотите съответно - "За дестилерия за етерични
масла" и "За трафопост":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 141 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на имот с
проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново
конкретно предназначение на имотите съответно - „За дестилерия за етерични
масла” и „За трафопост“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имоти с проектни № № 098009 и 098010 по КВС на землище с.
Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение на имотите
съответно - „За дестилерия за етерични масла” и „За трафопост“, и Подробен
устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен №
098009 по КВС на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно
предназначение - „За дестилерия за етерични масла” с показатели на устройствена
зона Пп;
2.2. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен №
098010 по КВС на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно
предназначение - „За трафопост”;
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с проектен № 098010 по
КВС на землище с. Блъсковци, заедно с план схемата за електрификация.
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2.4. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за водопровод до имот с проектен № 098009 по КВС на
землище с. Блъсковци, заедно с план схемата за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията
за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Пан Агро 2016“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики“ № 167, ЕИК *********, представлявано от Ивайло Иванов
Пехливанов - управител, за имотите общинска собственост, включени в обхвата
на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. „Пан Агро 2016“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики“ № 167, ЕИК *********, представлявано от Ивайло
Иванов Пехливанов - управител, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ
за утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на
ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на съгласие за включване на имот № 035423
по КВС на землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за даване на съгласие за включване на имот № 035423 по КВС на
землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали.
Заместник-председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.09.2017 г. от
16.00 часа предложението за даване на съгласие за включване на имот № 035423 по
КВС на землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за даване на съгласие за включване на имот
№ 035423 по КВС на землище - с. Чакали в строителните граници на с. Чакали:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 142 / 28.09.2017 г.
Относно: Даване на съгласие за включване на имот № 035423 по КВС на землище
с. Чакали в строителните граници на с. Чакали
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в строителна граница на с. Чакали на имот
№ 035423 по картата на възстановената собственост (КВС) на землище - с. Чакали
с променено предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” (Заповед
№ РД.02.05-70 / 19.01.2017 година на Кмета на община Елена и точка ІІ (51) от
Решение № КЗЗ-07 / 06.04.2017 година на МЗХ гр. София).
2. Одобрява задание и опорен план, и разрешава изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в
строителна граница на имот № 035423 по КВС, обединяване с УПИ ХІ-322 в кв. 21
по плана на с. Чакали, създаване на нова улица - тупик с О.Т. 34б-34в, върху част
от имот пл. № 323 (собственост на Възложителя) и обособяване на два нови
самостоятелни УПИ - УПИ ХІV-322 и УПИ ХV-322, 323, 423 в кв. 21 по плана на
с. Чакали. Строителната граница на с. Чакали се коригира и се поставя по
границите на новообразувания УПИ ХV-322, 323, 423.
3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба
„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище
с. Чакали, като се отрази изключването на имот № 035423 от КВС на землище
с. Чакали и промяната на строителните граници на селото.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде
думата на заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по
протокол № 8 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община
Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров запозна присъстващите с
предложението за допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол № 8 от
27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община Елена с
проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Заместник-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
27.09.2017 г. от 16.00 часа предложението за допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г.
по протокол № 8 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на
Община Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG16RF0P001-5.001
"Подкрепа
за
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деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална
инфраструктура", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Заместник-председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов
подложи на гласуване предложението за допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по
протокол № 8 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община
Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 143 / 28.09.2017 г.
Относно: Допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по Протокол № 8 от 27.07.2017
г. на Общински съвет - Елена за кандидатстване на Община Елена с проектно
предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RF0P001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Добавя нова т. 6 в Решение № 97 / 27.07.2017 г. по Протокол № 8 / 27.07.2017 г. на
Общински съвет – Елена, със следното съдържание: „Декларира, че услугата ще
бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по
проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на
управляващия орган“.
Поради изчерпване на дневния ред Заместник-председателят на Общински съвет
Елена г-н Валентин Гуцов закри 11-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.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Заместник-председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова - ст.експерт“АТО на ОбС
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