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
№13
Днес 30 ноември 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 13 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Стефан Минчев, г-н Сашо Топалов, г-жа Снежана Капинчева и
г-н Милко Моллов. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината
инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета на общината по „Икономическата дейност“
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-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция
„ФБМП“, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-жа Стела
Михайлова – кмет на кметство с. Каменари, г-н Стефан Иванов – кмет на кметство
с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков
кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян,
г-н Стоян Вараджаков – кметски наместник с. Руховци.
Присъстват арх. Йордан Търсанков – ръководител на проекта за изготвяна на
Общ устройствен план на община Елена, г-н Мирослав Лазаров – директор на Центъра
за подкрепа за личностно развитие на община 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 13 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
третото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Наредба за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на
Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на община Елена
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имот
№ 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край
(Ганювци).
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 017061 по КВС на
землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир
"Опитно поле" в землището на гр. Елена).
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" - гр.
Елена за преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел "Turquoise",
32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 9
в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за изменение на Решение
№ 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова гаранция за обезпечаване на
авансово плащане по изпълнение на Стратегия за водено от общността местно
развитие.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 9 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова гаранция за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия за водено от общността
местно развитие:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 13, “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 изменението на общинския бюджет за
третото тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Наредба за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на
Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на община Елена
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имот
№ 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край
(Ганювци).
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 017061 по КВС на
землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване".
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно даване съгласие за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир
"Опитно поле" в землището на гр. Елена).
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" - гр.
Елена за преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел "Turquoise",
32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно
издаване на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на
Стратегия за водено от общността местно развитие.
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
информация за изменението на общинския бюджет за третото тримесечие на 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за третото тримесечие на 2017 г.
В залата влизат общинските съветници г-жа Снежана Капинчева и г-н Сашо
Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.11.2017 г. от 16.30
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за третото
тримесечие на 2017 г., 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.
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 информация за изменението на общинския
бюджет за третото тримесечие на 2017 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
отсъства
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
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6
7
8
9
10
11
12
13
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

”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 № 146 / 30.11.2017 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за третото
тримесечие 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. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и
съгласно 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 изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 30.09.2017 г.,
както следва:
1. По приходната част: 10 402 907 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 10 402 907 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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 Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в
община Елена.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
28.11.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Наредба за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, като предлагат
следните изменения в проекта за Наредба:
І-во Да се допълни текста на чл. 15, ал. 1, като стане: „Оригиналът на
знамето….“.
ІІ-ро В чл. 66, т. 1 думата „служители“ се замени с „граждани“.
Подкрепили предложението с направените измененията с 5 гласа „за”,
„против”-няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова - Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
29.11.2017 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Наредба за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, като предлагат
следните изменения в проекта за Наредба:
І-во Текста на чл. 51 „се събират в общината до 30 април“ да се замени с
текста:“се подават до Общинският съвет в срок до 30 април“.
ІІ-ро В чл. 72, ал. 2 текста: „и е неразделна част от“ да се замени с текста: „след
приемане на“.
Подкрепили предложението с направените измененията с 5 гласа „за”,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Предлагат разработването на Статутите по чл. 68 - Ежегодни отличия да стане в
срок до 15 януари 2018 година.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Искам да изкажа задоволството си от приемането
на такава Наредба. Чрез Наредбата се дава възможност повече граждани да получат
признание и оценка, за това което правят, за приноса, който имат. До сега действащия
Статут и приетите Правилата стесняваха тази възможност. Удовлетворена съм защото
сега по-справедливо ще бъдат награждавани лауреатите в различните категории. Да не
стесняваме рамката само до удостояване на личности с принос в образованието и
културния живот, а да обърнем внимание и на хора с принос в стопанската сфера.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Вчера на заседанието на Постоянната комисия
дебатирахме достатъчно проекта на Наредба и днес ще го приемем, като гласуваме
измененията едно по едно.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение: Текста на чл. 51 „се събират в общината до 30
април“ да се замени с текста:“се подават до Общинският съвет в срок до 30 април“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение: В чл. 72, ал. 2 текста: „и е неразделна част от“ да
се замени с текста: „след приемане на“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение: Да се допълни текста на чл. 15, ал. 1, като стане:
„Оригиналът на знамето….“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение: В чл. 66, т. 1 думата „служители“ се замени с
„граждани“:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Наредба за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 147 / 30.11.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и
почетните звания в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 21, 22 и 23, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 от същия ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в
община Елена.
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 Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – гр.Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – гр.Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
28.11.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова - Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
29.11.2017 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена, като след
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проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Правилник за устройството и дейността на
Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 148 / 30.11.2017 г.
Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие - гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, и чл. 49, ал. 8 от
Закона за предучилищното и училищно образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие гр. Елена
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на Общ устройствен план на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на Общ устройствен план на община Елена, като помоли арх.Търсанков
да направи кратко резюме.
В залата влиза общинският съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
арх. Йордан Търсанков – ръководител на проекта: Уважаеми господин кмете, уважаеми
господин председател, уважаеми общински съветници. Общият устройствен план е
обширен обем на проучвателна, изследователска и проектантска дейност. Полезен за
жителите и инвеститорите в община Елена. Основната му цел е планова основа за
бъдещо развитие на Общината. Освен урбанизираните територии - това са населените
места, са отразени земеделските земи, горските територии, водните площи, така
наречените нарушени територии, като бившето сметище, защитени територии по
Закона за защита на околната среда и водите и Натура 2000. Защитените зони са с
ограничителен режим. Защитено културно наследство. Най-много паметници на
недвижимо културно наследство са в гр.Елена следвани от селата Беброво и Долни
Марян. Елена има един от първите Регулационни планове от 1905 година. Елена е град,
който с богатата си архитектура привлича много туристи. Културното наследство
съществува, като поредица от различни видове: индивидуално, в ансамбъл и улични
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регулации. Урбанизираната територия на Елена се дели на няколко зони. Зона – център.
Зона архитектурно-исторически резерват, със статут на историческа зона. Комплексно
застрояване, който не е застроен и ще остане като резервен терен. Производствена зона,
смесени функционални зони, като не се допускат замърсяващи дейности. Предвиден е и
бъдещ ресурс за застрояване в перспектива на тази територия. Спортно атракционна
територия, запазена като смесена функционалност. Около малките населени места са
предвидени земеделски земи, които граничат с полигоните, да може да им бъде
променяно предназначението. Терените по § 4 са предвидени, като вилни зони със 7-ем
метра височина на застрояване. Земеделските земи са в категория без право на промяна
на предназначението си с някои изключения. Ако се изграждат ферми или
животновъдни стопанства. Горските територии също са предвидени, като част от
горите придобиват статут на курортни гори. Благодаря за вниманието ако има въпроси
съм на разположение.
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 28.11.2017 г. от
17.00 часа предложението за одобряване на Общ устройствен план на община Елена,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Първо, няма как да не стана на крака. С уважение
и почит се обръщам към арх. Търсанков. Този акт, този Общ устройствен план вече е
факт. Стара идея, която вече е реализирана. Второ. Уважавам професионализма на
целия екип работил по изработването на Общия устройствен план. Изработен от
еленчани, хора които познават територията, които имат представа за всяка точка.
Общия устройствен план има срок за действие и е основа за развитието на община
Елена. Имаме уникална структура. От тук на сетне ние ще се съобразяваме с него. С
този труд всеки трябва да се запознае, защото това е основата за бъдещата реализация.
Няма как да не го приемем, като в бъдеще ще го актуализираме.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Простете ми невежеството. Но искам да изкажа
своята благодарност. Разбрах, че този документ е от особено значение за бъдещото
развитие на Общината. Дано оценим, това което имаме, като граждани. Да успеем да го
съхраним, за да не изчезне и да надграждаме.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Използвам възможността да благодаря на
екипа изработил Общия устройствен план. До колкото разбирам Планът ще бъде
одобрен. От тук нататък преди да влезе в сила следват още няколко стъпки. В този вид
ще бъде изпратен на всички контролни институции. Може да дойдат препоръки от
Басейнова дирекция от РИОСВ или други институции, в резултат на което е възможно
да се върне и да се гледа отново. Днес правим първата стъпка. Тепърва ще се
занимаваме със спецификата на Общия устройствен план. Всеки следва да се запознае с
плана. Завършвам с благодарност към екипа и колегите от общинска администрация,
които положиха много труд за изработването на Общия устройствен план.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на Общ устройствен план на община Елена:
“ЗА” – 16, “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 № 149 / 30.11.2017 г.
Относно: Одобряване на Общ устройствен план на община Елена
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. 127, ал. 6 от Закона за устройство на
територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява Общ устройствен план (ОУП) на община Елена, ведно с
приложенията към него: графични и текстови материали, правила и нормативи
за прилагането му, неразделни части от Общия устройствен план.
2. Възлага на кмета на община Елена да предприеме действия по изпращане на
одобрения ОУП на община Елена до заинтересованите централни и териториални
администрации, експлоатационни дружества и други, имащи отношение към
прилагането на плана.
3. Одобреният ОУП, заедно с приложенията към него, да се публикува на интернет
страницата на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
арх. Йордан Търсанков – ръководител на проекта: Благодаря за единодушното
приемана на Плана. Искам да благодаря на служителите от общинска администрация.
Без тяхна помощ нямаше да се случи, без техния труд на кмета на общината на
арх.Попов, инж.Димитрина Иванова. При необходимост съм готов на среща за
възможна по-широка представа, допълнителни разяснения и обяснение на материята.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване за включване на имот № 368004 по КВС на землище с. Дрента
в околовръстния полигон на с. Горни край (Ганювци).
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за включване на имот № 368004 по КВС на землище с.
Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край (Ганювци).
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 28.11.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имот
№ 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край
(Ганювци), като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за включване на имот
№ 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край
(Ганювци):
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 150 / 30.11.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за включване на имот
№ 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край
(Ганювци)
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 и чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в на имот № 368004 по КВС на землище с. Дрента в
околовръстния полигон на с. Горни край (Ганювци).
2. Одобрява задание и опорен план за изработване на Подробен устройствен план
План за регулация и застрояване (ПУП - ПЗР) за включване на имот № 368004 по
КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни крой (Ганювци),
обединяване с имот № 16568.759.2 по кадастрална карта (КК) на с. Горни край
(Ганювци) и създаване на нов имот с проектен № 16568.759.5 по КК.
3. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за включване на имот № 368004 по КВС на землище с. Дрента в
околовръстния полигон на с. Горни крой (Ганювци), обединяване с имот
№ 16568.759.2 по кадастрална карта (КК) на с. Горни край (Ганювци) и създаване
на нов имот с проектен № 16568.759.5 по КК и поставяне на околовръстния
полигон на с. Горни край (Ганювци) по границата на новообразувания имот.
4. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба
„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище
с. Дрента, като се отрази изключването на имот № 368004 от КВС и промяната на
околовръстния полигон на с. Горни край (Ганювци)
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на имот № 017061 по КВС на землище с. Мийковци, за определяне на ново
конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застрояване на имот № 017061 по КВС на землище с. Мийковци, за определяне на
ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване".
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 28.11.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 017061 по КВС на
землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване", като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 017061 по КВС на
землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско
свободно жилищно застрояване":
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 151 / 30.11.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 017061 по КВС на землище с.
Мийковци, 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 № 017061 (образуван от имоти с № № 017058, 017060 и 017006)
по КВС на землище с. Мийковци за определяне на ново конкретно
предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 017061 (образуван от имоти с № № 017058, 017060 и 017006), с НТП
„Друга селскостопанска територия“ по КВС на землище с. Мийковци - „За ниско
свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
публична общинска собственост (язовир "Опитно поле" в землището на гр. Елена).
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 даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект - публична общинска собственост (язовир "Опитно поле" в землището на гр.
Елена).
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2017 г. от
17.00 часа предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване
на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Опитно поле"
в землището на гр. Елена), като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване съгласие за издаване на разрешително за ползване
на повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир "Опитно поле"
в землището на гр. Елена):
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 152 / 30.11.2017 г.
Относно: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на
повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир „Опитно
поле“ в землището на гр. Елена)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, и чл. 52, ал. 1, т. 3
„а“ и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект - публична общинска собственост, а именно: язовир „Опитно поле“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 001565 с площ 9.810 дка в
землището на гр. Елена, на името на „Костадинов 1976“ ЕООД - гр. Елена, ул.
„Костовска“ № 29, ЕИК по БУЛСТАТ: 204267910, с управител Станимир Иванов
Костадинов, в качеството му на наемател съгласно Договор за временно и
възмездно ползване № РД.02.11 - 483 / 24.09.2015 г.
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2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за
времето на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11 483 / 24.09.2015 г., сключен между община Елена и „Костадинов 1976“ ЕООД - гр.
Елена. При прекратяване на договора, независимо по каква причина,
разрешителното следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето.
3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след
заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
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
определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" - гр. Елена за преимуществен ползвател
на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел "Turquoise", 32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" - гр. Елена за преимуществен
ползвател на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел "Turquoise", 32+1 места, с рег. № СВ
6177 КК.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2017 г. от
17.00 часа предложението за определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" - гр. Елена
за преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел "Turquoise", 32+1
места, с рег. № СВ 6177 КК, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за определяне на СУ "Иван Николов Момчилов" гр. Елена за преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка "Isuzu", модел
"Turquoise", 32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
отсъства
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”
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15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”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 № 153 / 30.11.2017 г.
Относно: Определяне на СУ „Иван Николов Момчилов“ - гр. Елена за
преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка „Isuzu“, модел „Turquoise“,
32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и
чл. 3 от Договор № Д 01 - 314 / 26.10.2017 г. между Министерството на образованието и
науката и община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на моторно
превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с рег. № СВ 6177
КК, в полза на Средно училище „Иван Николов Момчилов“ - гр. Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване със Средно училище „Иван Николов Момчилов“
гр. Елена, в изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова гаранция за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия за водено от общността
местно развитие.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова гаранция за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия за водено от общността
местно развитие.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Мартин Трухчев – член на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.11.2017 г. от 16.30
часа предложението за изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване
на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия
за водено от общността местно развитие, 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.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г.
относно издаване на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по
изпълнение на Стратегия за водено от общността местно развитие:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
отсъства
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
Р Е Ш Е Н И Е № 154 / 30.11.2017 г.
Относно: Изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова
гаранция за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия за
водено от общността местно развитие
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 60, ал. 1
от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Изменя т. 5 от Решение № 111 / 31.08.2017 г., както следва:
5. Срок на валидност на банковата гаранция: 30.06.2024 г.
Всички останали параметри по банковата гаранция остават непроменени.
2. Възлага и упълномощава кмета на община Елена да извършва всички
фактически и правни действия, свързани с удължаване срока на издадената от
„Уникредит Булбанк“ АД банкова гаранция по Договор № 961DGI117304M4WP, в
съответствие с т. 1 от настоящото решение.
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3. Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.
60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид наличието на особено
важен обществен интерес, а именно: Забавянето на изпълнението би довело до
реална невъзможност за изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от
общностите местно развитие и негативни финансови последствия за СНЦ „МИГ
Общини Елена и Златарица“.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 13-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:40 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС
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