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
№14
Днес 14 декември 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 г-н Сашо Топалов. От Общинска администрация участие взеха: кмета на
общината инж. Дилян Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
г-н Драгомир Цанев - юрисконсулт на общината, инж. Димитрина Иванова – директор
на дирекция „УТОС“, Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт „ОСКП“.
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 Стефан Котуков кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова –
кметски наместник с. Марян.
Присъстват г-жа Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр. Елена,
г-жа Димитрина Кузманова – Директор на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена, г-жа Анета
Ламбурова – Директор на НУ „Иларион Макариополски“ гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на план - сметка за приходите и разходите за
извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови
отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на
територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за
2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза
на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект
"Реконструкция на сградите на Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с
внедряване на мерки за енергийна ефективност".
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в
"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез
покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
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5. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - публична общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Велико
Търново, за нуждите на ОС "Земеделие" – Елена.
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
дами и господа общински съветници. Предлагам към дневния ред да бъдат включени
две нови точки. Като т. 6 да бъде включено предложението за извършване на вътрешни
компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталови
разходи за 2017 г. на община Елена, и като т. 7 предложението за предоставяне, под
формата на заем, на средства по бюджетите на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена и
НУ "Иларион Макариополски" - гр. Елена за покриване на дължими плащания за
доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г. И двете точки са входирани на
13.12.2017 г., разгледани на заседанието на ПК „БФ“. Към т. 4 от Дневния ред ще
докладвам допълнение, което също бе внесено на 13.12.20107 г. и бе разгледано от
ПК „ОС“ и ПК „БФ“.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 6 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 7 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ "Иван Н.
Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски" - гр. Елена за покриване на
дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на план - сметка за приходите и разходите за
извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови
отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на
територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за
2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза
на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект
"Реконструкция на сградите на Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с
внедряване на мерки за енергийна ефективност".
Вн.:Кмета на общината
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3. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в
"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез
покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - публична общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Велико
Търново, за нуждите на ОС "Земеделие" – Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предоставяне, под формата на заем, на средства по
бюджетите на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски" гр. Елена за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон
2016/2017 г.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по
събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането
на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по
събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането
на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за приемане на план - сметка за приходите и разходите за
извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови
отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на
територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за
2018 г., 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на план - сметка за приходите и
разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за
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битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено
ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови
отпадъци за 2018 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155 / 14.12.2017 г.

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на
услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както
и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията
на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци
и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси", раздел първи „Такса за
битови отпадъци" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18, ал. 2 от
НОАМТЦУ за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и
сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на площите за
обществено ползване на територията на община Елена през 2018 г. съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
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2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2018 г.,
включващи разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране на
битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци и обезвреждането им, включително отчисленията по чл. 60 и чл.
64 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с чл. 67, ал.1 от ЗМДТ и
чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.
3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в промил поотделно
за всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и
чл. 18, ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ
авансово плащане във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция на сградите на
Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна
ефективност".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие",
обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция на
сградите на Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за
енергийна ефективност".
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 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ
"Земеделие", обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект
"Реконструкция на сградите на Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с
внедряване на мерки за енергийна ефективност", 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на
проект "Реконструкция на сградите на Средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр.
Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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”

5

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.12.2017 г.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 156 / 14.12.2017 г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект
„Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена
с внедряване на мерки за енергийна ефективност“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на
Министъра на земеделието и храните, в изпълнение на Договор № 04/07/2/0/00469 от
04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.“, сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед
(Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение), без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
17 863.65 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин шейсет и три лева и шейсет и пет
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469
„Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена
с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен между Община Елена
и ДФ „Земеделие”.
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2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. и
да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
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
промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис Елена" ООД - гр.
Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в "Хоспис
Елена" ООД - гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението
с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Искам да направя предложение, но преди да го
направя ще задам въпрос към г-жа Стоянова - Управител на „Хоспис Елена“. На
годишна база какъв е процента на еленчани ползващи услугата на Хосписа и
потребители, които не са жители на общината?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: В момента 11 души са
от Елена при 25 души капацитет.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: С риск да натоваря общинският бюджет аз ще
направя своето предложение. Еленският Хоспис се утвърди като социално заведение и
все повече хора от други места ползват услугите му. В тази връзка аз предлагам
размера на потребителската такса от предложените 25 лв. да стане на 30 лв.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: Ако ми позволите да
взема отношение. Предложението, което правите е за много драстично увеличение на
дневната такса. Ще загубим потребители. С предлаганото увеличение с 3 лв. ще се
изравним с гр.Левски.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов - зам.-председател ОбС-Елена: Позволявам си да изразя моята
позиция. Не подкрепям направеното предложение от г-н Йорданов. Да съгласен съм, че
такова увеличение ще подобри Бюджета на Хосписа. Проведени са разговори с г-жа
Стоянова и с оглед обезпечаване на целия процес на работа се предлага такса в размер
на 25 лв. Вярно е че в зимния период има утежняване на разходите на Хосписа, но това
е калкулирано с предложеното увеличение. Едно драстично увеличение на
потребителската такса както предлагате ще отблъсне потребителите. Условията на труд
в Хосписа са тежки, но персонала е съгласен и работят при тези условия. Незная някой
от Вас ходил ли е? Аз съм бил нееднократно. Адмирации към работещите в Хосписа.
Полагат много добри грижи за болните. Управителката е решила, че с размер от 25 лв.
потребителска такса ще може да се оправя. Според мен не трябва да правим драстично
увеличение на потребителската такса.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Лазар Костов – общински съветник: Ако се тръгне на варианта, който предлага г-н
Йорданов следва да помислим и за размера на отстъпката за еленчани.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Г-жо Стоянова защо не одобрявате направеното
предложение на г-н Йорданов?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: Много е хубаво
предложението на г-н Йорданов, но не може да бъде осъществено. При по-високи такси
ще има средства и за нас служителите. Разхода, които плащат потребителите не е само
тази потребителска такса, те заплащат отделно за всички консумативи. Имам в предвид
памперси, лекарства. Разберете ме правилно, за жалост хората нямат пари.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Анастасия Тонев-Пеева – общински съветник: Аз имам такъв въпрос: До сега имало ли
е проблем със заплащането?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: Не нямаме. При
невъзможност за плащане, си вземат пациента.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Като вносител ще взема отношение и ще
направя коментар по предложението на г-н Йорданов. Категорично съм против такова
драстично увеличаване размера на потребителската такса. Внасям предложението за
увеличение на таксата предвид настъпващите промени, изразяващи се в увеличаване
размера на минималната работна заплата, промените в осигурителната тежест,
нарастването на цените на консумативите за поддръжка и обезпечаване на целия
процес в Хосписа. Приемам да направим проучване и да определим диференцирано
заплащане за 2019 г. Различна да е таксата за потребителите на услугата, които са
жители на община Елена и извън нея. Догодина с решение на Общинският съвет ще
увеличим капацитета за настаняване на нуждаещи се с постоянен адрес в община
Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: В рамките на още една година, предложението
ми ще бъде нищожно. Минималната заплата нараства. Търсенето на услугата е голямо
за мен това е правилно предложение.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: Най-лесно
осъществима е дейността на социалното заведение при дневна потребителска такса 25
лв. На такса в размер на 30 лв. за нас работещите в заведението ще бъде по-добре, но е
неосъществимо. Незнаете за какви болни става въпрос, те имат още разходи за
лекарства и памперси. Разберете хората нямат пари.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: По-добре да не вземаме решение. Да гласуваме
догодина с приемането на бюджета. Г-жо Стоянова колко пари трябва да гласуваме?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Юлка Стоянова – Управител на „Хоспис Елена“ ООД гр.Елена: На този етап за дневна
потребителска такса в размер на 25 лв. Нека оставим отворена врата. Ние персонала,
въпреки тежките условия, в които работим не се оплакваме.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Да подкрепим предложението на Управителя на
Хосписа, която си носи отговорността. Преценила е че 25 лв. размер на потребителска
такса ще са й достатъчни да развива дейността. Нека не се правим на по-големи
католици от Папата.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение в т. 2 от проекта за решение размера на дневната
потребителска такса от 25 лв. да стане 30 лв.:
“ЗА” – 1, “ПРОТИВ” – 13, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в
"Хоспис Елена" ООД - гр. Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 157 / 14.12.2017 г.

Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“
ООД - гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 177 / 29.12.2016 г., считано от 01.01.2018 г.
2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис
Елена“ ООД - гр. Елена в размер на 25.00 лв., считано от 01.01.2018 г.
3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат 80% от
размера на таксата по т. 2 от настоящото решение. Разликата от 20% е за сметка
на бюджета на община Елена. Максималният брой на потребителите, които могат
да се възползват едновременно от това облекчение, се определя ежегодно с
приемането на бюджета на общината за съответната година.
4. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на
община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение.
ПО 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
съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими
имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими
имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
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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 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупкопродажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.12.2017 г. от 16.30
часа предложението за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупкопродажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Млъзев, в Общинската програма за
управление на общинската собственост или в Инвестиционната програма ще бъдат
включени тези обекти за догодина? Каква е Вашата позиция? Има решение на
Общинският съвет от две години за изграждане на Мотополигон. В Инвестиционната
програма заложихме средства в размер на 10 хил.лв., които станаха 20 хил.лв. Първо
тръгнахме на процедура за отчуждаване на имотите после променихме и взехме
решение за придобиване на земите чрез покупко-продажба. Похарчихме 20 хил. лв.
Какво свършихме? Ние вземахме решение за възстановяване на Мотополигона. Имаме
39 точки, собственици с които ще сключим договори за покупко-продажба. Тези ще
обезпечим, а останалите?
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: С тези 39 имота Общината придобива като
собственост 42 дка. Следва да продължим процедурата по придобиване на останалата
площ.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми общински съветници, г-н Топалов.
Първо някои от хората са собственици на повече от един имот. Второ: Наследниците
най-вероятно са се увеличили от преди години, от които Вие знаете. До момента това
което сме свършили, е че сме изпратили уведомителни писма с договори за покупкопродажба до всички собственици и съсобственици на имотите, попадащи в обхвата на
инвестиционното намерение. Тези, които са се отзовали, за тях предлагаме еднотипни
договори за покупка на имотите. Не казвам, че спираме с инвестиционното намерение.
В Инвестиционната програма могат да бъдат заложени директни продажби. Част от
собствениците категорично отказват, недоволни от предложената цена. Реализирането
на инвестиционното намерение ще заложим и в двете програми: В Програмата за
управление на общинската собственост и в Инвестиционната програма, в зависимост от
подхода. Дали ще продължим процедурата на придобиване на собственост чрез
покупко-продажба или отчуждаване след влизане в сила на Общия устройствен план на
община Елена. За тази година това са средствата, с които разполагахме. Догодина
продължаваме нужните процедури за реализирането на инвестиционното намерение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за съгласие за придобиване право на собственост
чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 158 / 14.12.2017 г.

Относно: Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба
на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижими имоти,
находящи се в землището на гр. Елена, чрез сключване на договори за покупкопродажба със следните собственици:
1.1. ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ, собственик на поземлен имот с №166057 в
землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от
1.330 дка, при граници на имота: имоти №№ 166064, 166058, 001757, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 665.00 лв. (шестстотин шестдесет и пет лв.);
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1.2. ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ, собственик на поземлен имот с №166043 в
землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от
10.999 дка, при граници на имота: имоти №№ 166041, 166039, 166038, 166044,
001757, 166042, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 5 499.50 лв. (пет хиляди
четиристотин деветдесет и девет лв. и 50 ст.);
1.3. СТЕФАН АНГЕЛОВ ГАВРАИЛОВ и ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
ГАВРАИЛОВА собственици на поземлен имот с №198021 в землището на гр.
Елена, местност „Млаката“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 5.992 дка, при
граници на имота: имоти №№ 001743, 001745, 198003, 001770, 198020, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 2 996.00 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и шест
лв.);
1.4. РУМЕН СИМЕОНОВ ШАЛАВЕРОВ и ПЕНКА МАРИНОВА ШАЛАВЕРОВА,
собственици на поземлен имот с № 198015 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“ с НТП „пасище, мера“, с площ от 1.502 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001743, 198016, 001770, 198014, при цена от 500 лв./дка, за сумата от
751.00 лв. (седемстотин петдесет и един лв.);
1.5. РУМЕН СИМЕОНОВ ШАЛАВЕРОВ и ПЕНКА МАРИНОВА ШАЛАВЕРОВА,
собственици на поземлен имот с № 197028 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 2.000 дка, при граници на имота:
имоти №№ 197029, 000195, 197027, 197025, при цена от 500 лв./дка, за сумата от
1 000.00 лв. (хиляда лв.);
1.6. ЙОРДАНА ПЕТКОВА ВЕЛКОВА собственик на поземлен имот с № 197029 в
землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от
1.498 дка, при граници на имота: имоти №№ 000672, 197005, 000195, 197028,
197025, 197024, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 749,00 лв. (седемстотин
четиридесет и девет лв.);
1.7. ДИАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, собственик на една втора идеални
части от поземлен имот с № 198006 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 3.113 дка, при граници на имота: имоти №№
001770, 001757, 001771, 198007, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 778.25 лв.
(седемстотин седемдесет и осем лв. и 25 ст.);
1.8. ЙОРДАНКА МИХАИЛОВА ИВАНОВА, собственик на една втора идеални
части от поземлен имот с № 198006 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 3.113 дка, при граници на имота: имоти №№
001770, 001757, 001771, 198007, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 778.25 лв.
(седемстотин седемдесет и осем лв. и 25 ст.);
1.9. ВЕСКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА, собственик на две дванадесети идеални части
от поземлен имот с № 198009 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с
НТП „пасище, мера“, с площ от 1.478 дка, при граници на имота: имоти №№
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001770, 198008, 000797, 198010, при цена от 500 лева/дка, за сумата от 123.17 лв.
(сто двадесет и три лв. и 17 ст.);
1.10. РОСИЦА ЙОРДАНОВА РУСЕВА, собственик на две дванадесети идеални
части от поземлен имот с № 198009 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 1.478 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198008, 000797, 198010, при цена от 500 лева/дка, за сумата от
123.17 лв. (сто двадесет и три лв. и 17 ст.);
1.11. НЕЛКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА, собственик на две дванадесети идеални
части от поземлен имот с № 198009 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 1.478 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198008, 000797, 198010, при цена от 500 лева/дка, за сумата от
123.17 лв. (сто двадесет и три лв. и 17 ст.);
1.12. МАРИЙКА ЙОРДАНОВА МАЛИНОВА, собственик на три дванадесети
идеални части от поземлен имот с № 198009 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 1.478 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198008, 000797, 198010, при цена от 500 лв./дка., за сумата от
184.76 лв. (сто осемдесет и четири лв. и 76 ст.);
1.13. ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА НЕДЕВА, собственик на три дванадесети
идеални части от поземлен имот с № 198009 в землището на гр. Елена, местност
„Млаката“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 1.478 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198008, 000797, 198010, при цена от 500 лв./дка., за сумата от
184.76 лв. (сто осемдесет и четири лв. и 76 ст.);
1.14. КРЪСТИНКА ЙОРДАНОВА ШАЛАВЕРОВА, собственик на една трета
идеални части от поземлен имот с № 197008 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 3.039 дка, при граници на имота:
имоти №№ 001760, 000672, 197007, 197024, 197009, при цена от 500 лв./дка, за
сумата от 506.50 лв. (петстотин и шест лв. и 50 ст.);
1.15. САВА СИМЕОНОВ ШАЛАВЕРОВ, собственик на една трета идеални части
от поземлен имот с № 197008 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с
НТП „пасище, мера“, с площ от 3.039 дка., при граници на имота: имоти №№
001760, 000672, 197007, 197024, 197009, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 506.50
лв. (петстотин и шест лв. и 50 ст.);
1.16. РУМЕН СИМЕОНОВ ШАЛАВЕРОВ, собственик на една трета идеални
части от поземлен имот с № 197008 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 3.039 дка., при граници на имота:
имоти №№ 001760, 000672, 197007, 197024, 197009, при цена от 500 лв./дка, за
сумата от 506.50 лв. (петстотин и шест лв. и 50 ст.);
1.17. ЙОРДАНКА МИХАИЛОВА ИВАНОВА, собственик на една двадесет и
четвърта идеални части от поземлен имот с № 197024 в землището на гр. Елена,
местност „Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 3.000 дка, при граници на имота:
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имоти №№ 197008, 197007, 197029, 197025, 000195, 197010, 197009, при цена от 500
лв./дка, за сумата от 62.50 лв. (шестдесет и два лв. и 50 ст.);
1.18. ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА, собственик на една двадесет и
четвърта идеални части от поземлен имот с № 197024 в землището на гр. Елена,
местност „Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 3.000 дка, при граници на имота:
имоти №№ 197008, 197007, 197029, 197025, 000195, 197010, 197009, при цена от 500
лв./дка, за сумата от 62.50 лв. (шестдесет и два лв. и 50 ст.);
1.19. ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА, собственик на една осма идеални
части от поземлен имот с № 197024 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 3.000 дка, при граници на имота: имоти
№№ 197008, 197007, 197029, 197025, 000195, 197010, 197009, при цена от 500 лв./дка,
за сумата от 187.50 лв. (сто осемдесет и седем лв. и 50 ст.);
1.20. ИВАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ, собственик на една осма идеални части от
поземлен имот с № 197024 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„нива“, с площ от 3.000 дка, при граници на имота: имоти №№ 197008, 197007,
197029, 197025, 000195, 197010, 197009, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187.50
лв. (сто осемдесет и седем лв. и 50 ст.);
1.21. МАРИЯ ИВАНОВА ВОДЕНИЧАРОВА, собственик на една четвърт идеални
части от поземлен имот с № 197024 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 3.000 дка, при граници на имота: имоти
№№ 197008, 197007, 197029, 197025, 000195, 197010, 197009, при цена от 500 лв./дка,
за сумата от 375 (триста седемдесет и пет лв.);
1.22. ДИАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота:
имот № 000672, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет
лв. и 20 ст.);
1.23. ЙОРДАНКА МИХАИЛОВА ИВАНОВА, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота:
имот № 000672, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет
лв. и 20 ст.);
1.24. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота: имот № 000672, при
цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет лв. и 20 ст.);
1.25. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота: имот № 000672, при
цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет лв. и 20 ст.);

14

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.12.2017 г.
1.26. НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота:
имот № 000672, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет
лв. и 20 ст.);
1.27. КОЙКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота: имот № 000672, при
цена от 500 лв./дка, за сумата от 125.20 лв. (сто двадесет и пет лв. и 20 ст.);
1.28. ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛАЕВА, собственик на една пета идеални
части от поземлен имот с № 197003 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 2.504 дка, при граници на имота:
имот № 000672, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 250.40 лв. (двеста и петдесет
лв. и 40 ст.);
1.29. ДИАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота:
имоти №№ 000672, 001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв.
(двеста четиридесет и седем лв. и 35 ст.);
1.30. ЙОРДАНКА МИХАИЛОВА ИВАНОВА, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота:
имоти №№ 000672, 001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв.
(двеста четиридесет и седем лв. и 35 ст.);
1.31. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота: имоти №№ 000672,
001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв. (двеста четиридесет
и седем лв. и 35 ст.);
1.32. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота: имоти №№ 000672,
001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв. (двеста четиридесет
и седем лв. и 35 ст.);
1.33. НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ, собственик на една десета идеални
части от поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота:
имоти №№ 000672, 001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв.
(двеста четиридесет и седем лв. и 35 ст.);
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1.34. КОЙКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА, собственик на една десета идеални части от
поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП
„пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота: имоти №№ 000672,
001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 247.35 лв. (двеста четиридесет
и седем лв. и 35 ст.);
1.35. ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛАЕВА, собственик на една пета идеални
части от поземлен имот с № 197030 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 4.947 дка, при граници на имота:
имоти №№ 000672, 001757, 000195, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 494.70 лв.
(четиристотин деветдесет и четири лв. и 70 ст.);
1.36. АНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА, собственик на четири тридесет и шести
идеални части от поземлен имот с № 198011 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 7.032 дка., при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198010, 001771, 198012 при цена от 500 лв./дка, за сумата 390.66
лв. (триста и деветдесет лв. и 66 ст.);
1.37. КЕРАНКА ЙОРДАНОВА ДЖУРЛАКОВА, собственик на четири тридесет и
шести идеални части от поземлен имот с № 198011 в землището на гр. Елена,
местност „Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 7.032 дка., при граници
на имота: имоти №№ 001770, 198010, 001771, 198012 при цена от 500 лв./дка, за
сумата 390.66 лв. (триста и деветдесет лв. и 66 ст.);
1.38. ДОНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА, собственик на четири тридесет и шести
идеални части от поземлен имот с № 198011 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 7.032 дка., при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198010, 001771, 198012 при цена от 500 лв./дка, за сумата 390.66
лв. (триста и деветдесет лв. и 66 ст.);
1.39. ГИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, собственик на шест тридесет и шести
идеални части от поземлен имот с № 198011 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище, мера“, с площ от 7.032 дка., при граници на имота:
имоти №№ 001770, 198010, 001771, 198012 при цена от 500 лв./дка, за сумата 586.00
лв. (петстотин осемдесет и шест лв.)
2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска
собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, за нуждите на ОС
"Земеделие" – Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска
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собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, за нуждите на ОС
"Земеделие" – Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.12.2017 г. от 16.30
часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново,
за нуждите на ОС "Земеделие" – Елена, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 3 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на
част от имот - публична общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" Велико Търново, за нуждите на ОС "Земеделие" – Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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
”ПРОТИВ“
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 159 / 14.12.2017 г.

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична
общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“ - Велико Търново, за
нуждите на ОС „Земеделие“ – Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на
общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление за срок от
десет години на част от недвижим имот - публична общинска собственост по АОС
№ 283 / 25.07.2001 год., находящ се на ул. „Ил. Макариополски” № 24, гр. Елена в
административната сграда на община Елена, а именно: две помещения
разположени в приземния етаж в западната част на сградата с обща площ 162 (сто
шестдесет и два) кв.м., с Областна дирекция „Земеделие“ - В. Търново за нуждите
на ОС „Земеделие“ - гр. Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в
него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата.
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
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община Елена.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община
Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 2 гласа „за”,
„против” - 1, „въздържали се”- 1.
Дадена бе думата изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани
промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2017 г.
на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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”
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11
12
13
14
15
16
17

САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ПРОТИВ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 160 / 14.12.2017 г.

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2017 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и
включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
ПО 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
предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ "Иван Н.
Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски" - гр. Елена за покриване на
дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ "Иван Н.
Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски" - гр. Елена за покриване на
дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.12.2017 г. от 17.00
часа предложението за предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите
на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски" - гр. Елена за
покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017
г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Заем или дофинансиране? Има голяма разлика
между двете. Предлагам да е дофинансиране.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Г-н Топалов, ясно прочетох предоставя под
формата на заем. В преамбюла много ясно е записано. Законовата възможност е освен
средствата предоставени по утвърдена формула, по бюджетите на учебните заведения
да се включват средства от първостепенния разпоредител под формата на
дофинансиране или заем. Моето предложение е за предоставяне на заем, като съм
категорично против да отпускаме средства под формата на дофинансиране. През 2017
година СУ „Иван Момчилов“ извърши ремонт, подмяна на дограма без да го съгласуват
с първостепенния разпоредител. Знаете, че го включихме като обект в
Инвестиционната програма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Субективно ще бъде моето изказване.
Работя в СУ 15 години. Смятам, че този разход, който се направи за подмяната на
дограма бе наложителен. Всеки опит за подпомагане на училището е положителен и си
заслужава инвестицията.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Анета Ламбурова – директор на НУ „Ил.Макариополски“: НУ не можа да си позволи да
извърши ремонт със собствени средства. Температурата в класните стаи е на ръба на
границата. Ситуацията в училище е тежка, условията за работа са лоши. Имаме
неразплатени 15 хил. лв. Молим за предоставяне на 10 хил.лв. за разплащане на гориво
за отопление. Работата в училище не е само работа на учителите.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Димитрина Кузманова – директор на СУ „Ив.Момчилов“: Разходите, които плащаме за
гориво са безумни. Отоплителната инсталация е безумна. Морално остаряла. Тръбите
са ръждясали. Котела в СУ показва 90 градуса, в НУ показва 30 градуса. Не можем да
слагаме добавки в горивото за да повишим температурата, защото можем да напукаме
тръбите и да направим по-голяма беля. Имаме ученици в професионални паралелки, за
които имаме забавяне на финансирането. По-точно финансирането се получава на
бюджетна година. Контролните институции всеки ден са ни на проверки, защото все
някой им се е обадил заради ниските температури в класните стаи. Принудили сме се
да изолираме големият физкултурен салон за да захраним основната сграда. Основен
ремонт чакаме от 15 години. Ако големият ми грях, е че съм предприела мерки,
търсейки вариант за повишаване на температурата в класните стаи чрез подмяна на
дограмата съм готова да си поема отговорността. Нямаше как, чакаме много дълго
време.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам да гласуваме предоставяне под
формата на дофинансиране на средства от резерва за непредвидени и неотложни
разходи. Приемете моето предложение, моля Ви. Имаме две училища в гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Това, което днес обсъждаме е проблем от дълго
време. Защо се е чакало, а не се е пристъпвало към постепенна подмяна на дограмата.
Как стана на другите места? Важен проблем, който предстои. Вие какво предлагате
занапред за отоплението на училището?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
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Димитрина Кузманова – директор на СУ „Ив.Момчилов“: Г-жо Пеева, надали има
училище на територията на общината, което със собствени средства да е подменило
дограмата. Проблема, както казах е в амортизираната отоплителна система. Постоянно
давам справки в общината. Това, което можем да направим на този етап е да започваме
учебните часове по-късно. В по-топлата час на деня, от 9:00 часа. Ще спрем учебните
занятия при много големи студове, ако е необходимо. Дано не се стига до това. Друго
не можем да направим. Смяната на дограмата качи температурата в класните стаи с по
2 градуса.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян подложи на гласуване
постъпилото предложение: т. 1 от проекта за решение да стане: „Предоставя под
формата на дофинансиране, средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи
по бюджета на община Елена за 2017 г. ….“:
“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 8, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Не се приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за предоставяне, под формата на заем, на средства
по бюджетите на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена и НУ "Иларион Макариополски"
гр. Елена за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон
2016/2017 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 161 / 14.12.2017 г.

Относно: Предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ
„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски - гр. Елена за
покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 /
2017 г.
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Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.12.2017 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. 282, ал. 21, т. 3 и чл. 294, т. 3 от Закона за
предучилищно и училищно образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Предоставя, под формата на заем, средства от резерва за непредвидени и
неотложни разходи по бюджета на община Елена за 2017 г., за покриване на
дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 2017 г., както
следва:
1.1. По бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена за 2017 г.: 20 000 лв.;
1.2. По бюджета на НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена за 2017 г: 10 000 лв.
2. Определя срок за възстановяване на предоставените средства за сметка на
бюджетите на второстепенните разпоредители за 2018 г. не по-късно от 30.06.2018 г
3. Възлага на кмета на община Елена предоставянето на средствата, както и
контрола по тяхното изразходване и възстановяване, в съответствие с чл. 11, ал.
13 от Закона за публичните финанси и чл. 256, ал. 3 от Закона за предучилищно и
училищно образование.
4. В случай на невъзстановяване на средствата в определения срок, същите да се
удържат служебно, за сметка на субсидията за държавно делегираната дейност, от
първото плащане, следващо изтичането на срока.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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