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
№15
Днес 28 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 Валентин Гуцов. От Общинска администрация участие взеха: кмета
на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – директор на
дирекция „ХДИРПС“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов – кмет на кметство с. Палици.
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 извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение в Приложение № 6 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на представител на община Елена в
комисията за изработване на Областна здравна карта.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно удостояване на Недялко Асенов Йорданов с
литературна награда "Почетен знак "Стоян Михайловски".
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, като т. 5 в дневния ред да бъде
включено предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане
разходи за лечение. Предложението е съгласувано с повечето общински съветници на
проведените заседания на Постоянните комисии по-рано днес. Надявам се да
подкрепите точката да бъде включена в дневния ред.
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 5 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение:
“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 извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменение в Приложение № 6 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно определяне на представител на община Елена в
комисията за изработване на Областна здравна карта.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно удостояване на Недялко Асенов Йорданов с
литературна награда "Почетен знак "Стоян Михайловски".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за
подпомагане разходи за лечение.
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
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите 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 28.12.2017 г. от 11.15
часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Елена, 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.
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
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промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017
г. на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 162 / 28.12.2017 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 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
изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
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
28.12.2017 г. от 11.00 часа предложението за изменение в Приложение № 6 към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена, 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.
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 в Приложение № 6 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 163 / 28.12.2017 г.
Относно: Изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси; чл. 8, чл.
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от
Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Променя размера на таксите, определени в Приложение № 6 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена, както следва:
За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски
територии, общинска и частна собственост:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ

КРАЙНА
ЦЕНА

1

2

3

4

4.
5.

За ценни дървесни видове (орех,
череша, черница, кестен и др.) и за
повече от 5 бр. дървета
За всички останали случаи

чл. 32, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОСИ

30,00 лв.
18,00 лв.

Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина, добита извън
горски територии, общинска и частна собственост се плащат
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Иглолистни и
широколистни дървени
материали
едра строителна дървесина
средна строителна дървесина
дребна строителна дървесина
дърва за огрев
превозен билет

6.5.

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ
3

чл. 207 от ЗГ
чл. 211, ал. 4 от ЗГ

Мярка
4

куб. м.
куб. м.
куб. м.
куб. м.
товарен
автомоб
ил

КРАЙНА
ЦЕНА
5

1,80 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,40 лв.
1,50 лв.

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
определяне на представител на община Елена в комисията за изработване на Областна
здравна карта.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за определяне на представител на община Елена в комисията за изработване на
Областна здравна карта.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване и социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 28.12.2017 г. от 10.30 часа предложението за определяне на
представител на община Елена в комисията за изработване на Областна здравна карта,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма. На основание чл. 37 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация д-р Стела Горбанова-Василева не
участва в гласуването.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
28.12.2017 г. от 11.00 часа предложението за определяне на представител на община
Елена в комисията за изработване на Областна здравна карта, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма. На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация д-р Стела Горбанова-Василева не участва в гласуването.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 37
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация призова д-р Стела
Горбанова-Василева да не участва в гласуването, след което на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за определяне на представител на община Елена в комисията
за изработване на Областна здравна карта:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
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
Не участва в гласуването
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”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 164 / 28.12.2017 г.
Относно: Определяне на представител на oбщина Елена в комисията за
изработване на Областна здравна карта
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, както и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за
лечебните заведения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Определя за представител на община Елена в комисията за изработване на
Областна здравна карта на област Велико Търново Д-Р ВАСИЛ АНГЕЛОВ
ВАСИЛЕВ от гр. Елена, ЕГН *********, ул. „Стоян Михайловски“ № 89
2. Задължава кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да
издаде заповед, с която да възложи на д-р Васил Ангелов Василев конкретни
правомощия по смисъла на Закона за лечебните заведения, както и да договори
евентуално възнаграждение, командировъчни и други необходимо-присъщи
разходи, свързани с участието му в комисията.
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
удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда "Почетен знак "Стоян
Михайловски".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда "Почетен знак
"Стоян Михайловски".
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
28.12.2017 г. от 10.45 часа предложението за удостояване на Недялко Асенов Йорданов
с литературна награда "Почетен знак "Стоян Михайловски", 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:
Богдана Пеева – общински съветник: По нетрадиционен начин искам да изразя своето
уважение и почит към Недялко Йорданов, като ще чуете някои от неговите думи
необходими в днешно време. Любим мой автор. Уникален, впечатляващо оригинален,
актуален. Ще зачета части от негови творби.
/Следва цитат от избрани творби/
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна
награда "Почетен знак "Стоян Михайловски":
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 165 / 28.12.2017 г.
Относно: Удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда
„Почетен знак „Стоян Михайловски”
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. 61 от Наредбата за символите, почетните
знаци, отличията и почетните звания в община Елена и по повод предстоящото
честване на 162 години от рождението на Стоян Михайловски, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Удостоява с литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за 2018
г. НЕДЯЛКО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ.
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
отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане
разходи за лечение:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 166 / 28.12.2017 г.
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за
лечение
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:
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1. Отпуска на Миглена Йорданова Узунова, ЕГН **********, с постоянен адрес
гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 32, вх. Б, ет. 3, ап. 9, еднократна парична
помощ в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) за подпомагане разходи за
лечение.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т.1
от настоящото решение.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 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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