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
№8
Днес 27 юли 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 15 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Йордан Йорданов и г-жа Снежана Капинчева. 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,
арх. Красимир Попов – главен архитект на общината, г-жа Петя Добрева – Костадинова
главен експерт „ОСКП“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан
Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-н Стефан Иванов – кмет на кметство
с. Палици, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Донка Златева –
кметски наместник с. Костел, г-н Георги Георгиев – кметски наместник с. Дрента,
г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с. Мийковци, г-н Стоян Вараджаков –
кметски наместник с. Руховци.
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 15 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
второто тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и
премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред
при дейности на религиозните общности на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за
реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд "Българска гора".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
Вн.: Председател ОбС
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6. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5
"Регионална социална инфраструктура" от Оперативна програма "Региони в растеж"
2014 - 2020
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на извънредното общо събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено за 10 август 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно откриване на процедура (търг с явна наддаване) за
продажба на употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост (магазин в гр. Елена,
ул. "Иларион Макариополски" № 32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна
общинска собственост за нуждите на парламентарно представените партии.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост
невключен в имуществото но общинско търговско дружество.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 18 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване на разрешение
за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на група
имоти в масиви с № № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на
ново конкретно предназначение - "За мотополигон".
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване, като т. 18 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване на група имоти в масиви с № № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За мотополигон":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “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
второто тримесечие на 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и
премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред
при дейности на религиозните общности на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за
реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд "Българска гора".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
Вн.: Председател ОбС
6. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно
предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5
"Регионална социална инфраструктура" от Оперативна програма "Региони в растеж"
2014 - 2020
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на извънредното общо събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено за 10 август 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
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9. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно откриване на процедура (търг с явна наддаване) за
продажба на употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за
отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост (магазин в гр. Елена,
ул. "Иларион Макариополски" № 32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна
общинска собственост за нуждите на парламентарно представените партии.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост
невключен в имуществото но общинско търговско дружество
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2017 година.
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване на група имоти в масиви с № № 166,
197 и 198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За мотополигон".
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 второто тримесечие на 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 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 26.07.2017 г. от 16.00
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за второто
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тримесечие на 2017 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 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 второто тримесечие на 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
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91 / 27.07.2017 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за второто
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 30.06.2017 г.,
както следва:
1. По приходната част: 10 207 468 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
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2. По разходната част: 10 207 468 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
отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни
съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни
съоръжения за производство, търговия и 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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на Наредбата за разрешаване,
функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и
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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и
премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на
територията на 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 № 92 / 27.07.2017 г.
Относно: Отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на
временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на
община 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. 76, ал. 3 от Административно процесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отменя Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни
съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена,
приета с Решение № 59 / 30.09.1998 г.
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
отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред при дейности на религиозните
общности на територията на община Елена.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред при дейности на
религиозните общности 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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на Наредбата за спазването на
обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община
Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Този, който се е въздържал при гласуването в
Постоянната комисия съм аз. Мотивът ми, е че не ми стана ясна неприложимостта на
нашата Наредба, с приемането на новия Закон за вероизповеданията от 2002 г.
Деликатна е материята и затова аз и днес ще гласувам „въздържал се“. Благодаря!
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред
при дейности на религиозните общности на територията на община Елена:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 93 / 27.07.2017 г.
Относно: Отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред при дейности на
религиозните общности на територията на община 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. 76, ал. 3 от Административно процесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отменя Наредбата за спазването на обществения ред при дейности на
религиозните общности на територията на община Елена, приета с Решение № 26 /
19.03.2001 г.
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
отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя,
изпълнява и отчита Общинският фонд "Българска гора".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя,
изпълнява и отчита Общинският фонд "Българска гора".
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
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25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за отмяна на Наредбата за приходите и
разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд
"Българска гора", като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Няма как да имаме колебания при вземането на
това решение. До колкото разбрахме на вчерашното заседание на Постоянната комисия,
това е една формално приета Наредба, тъй като във фонд „Българска гора“ не са
постъпвали средства. Нямало е никакви приходи нито разходи.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда,
по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд "Българска гора":
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94 / 27.07.2017 г.
Относно: Отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се
съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“
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. 76, ал. 3 от Административно процесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отменя Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя,
изпълнява и отчита Общинския фонд „Българска гора“, приета с Решение № 98 /
13.12.2001 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за приемане Отчет за дейността на
Общински съвет - Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 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 подложи на
гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95 / 27.07.2017 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до
30.06.2017 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 подложи на
гласуване предложението за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96 / 27.07.2017 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от
общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. съгласно
Приложение № 1.
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
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по обявена процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация
на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" от
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по обявена процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация
на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" от
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г.
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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община Елена с
проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца",
Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" от Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014 – 2020 г. като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални
дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 25.07.2017 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на
община Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" от Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ще гласуваме „за“ предложението.
Информативно само да попитам тавана на бюджета на проекта е 100 хил. лв., колко е
ориентировъчната стойност, която се очаква да получим?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Елена Тричкова – представител на организацията, която консултира община Елена:
Община Елена е конкретен бенефициент и финансовата помощ в размер на 100 хил. лв.
следва да се получи от Общината. Бюджета е на стойност 100 хил.лв., като 38 900 лв. се
предвиждат за преустройство на две помещения, преустройство и ремонт на дворно
място, с подходящи съоръжения за деца с увреждания. Проекта предвижда процедура
на проучване, проектиране, авторски надзор. 38 500 лв. са за осигуряване на
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специализирано оборудване, обособяване на психо-сензорна зала. Проекта не е само за
деца с увреждания, но и за деца в риск. Освен децата, целева група са и техните
родители – най-вече младите родители с проблеми. До сега община Елена реализира
проект:“Услуги за ранно детско развитие“, който е държавна делегирана дейност,
уверявам Ви, че след 2018 г. ще си остане държавна делегирана дейност.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Удовлетворен съм. Имам сантимент към този
център, знаете съсед съм. Остава да извършим ремонт на улицата.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Чисто технически ми е въпросът,
като част от екипа на проекта, който функционира, зная че към центъра не беше
включено дворно място?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предмет на устройствена процедура.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение
по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална
инфраструктура" от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97 / 27.07.2017 г.
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по обявена
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020 г.
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. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001
„Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 -2020 г.
2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение,
съответстват на Мярка 3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от
Специфична цел 3.1. „Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на
предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, Приоритет 3. „Подобряване на
социалната и културна среда за приобщаващ растеж“ от Общинския план за
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развитие 2014 - 2020, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет
Елена.
3. Поема ангажимент за надграждане на дейностите в Дневния център за деца с
увреждания в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в
семейна среда и Картата на резидентните услуги.
4. Декларира, че предназначението на сградите / помещенията, обект на
интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5
години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган.
5. Възлага на кмета на общината извършването на всички фактически и правни
действия, свързани с подготовката на проектното предложение и
кандидатстването на община Елена по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG16RF0P001-5.001
„Подкрепа
на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 2020 г.
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
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредното общо
събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 10
август 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредното общо
събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 10
август 2017 г.
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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по
точките от дневния ред на извънредното общо събрание на "Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци"
ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 10 август 2017 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали
се”- 1.
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 26.07.2017 г. от 16.00
часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
извънредното общо събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено за 10 август 2017 г., като след проведените разисквания неподкрепиха
предложението - гласували с 1 глас „за”, „против” - 2, „въздържали се”- 1.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Доста поговорихме в заседанията на Постоянните
комисии. Мотивите за това пъстро гласуване, основно поне за мен, са че Асоциацията е
безполезна. Какво върши? Не могат да утвърдят един Бизнес план. Те нямат
нормативен документ, по който да работят. На практика тази Асоциация неработи и
няма ефект от дейността й. То си личи от преходния остатък. Аз ще гласувам „против“.
Предполагам, че колегите също ще ме подкрепят.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
общински съветници, г-н Топалов. Първо да репликирам Вашето изказване. Бизнес
плана не е документ, който трябва да приема Асоциацията. Бизнес плана е на
дружество ВиК“Йовковци“. Асоциацията има бюджет. Не съм съгласен, че
Асоциацията не работи и че няма ефект от дейността й. Едно от нещата, който извърши
е консолидиране на територията обслужвана от ВиК“Йовковци“ и по този начин имаме
възможност да кандидатстваме за отпускане на средства по Оперативна програма
Околна среда. Ако отхвърлите предложението не би говорило добре за авторитета на
Общински съвет – Елена. Постъпват протоколи от дейността на Асоциацията, такива
има и в Общинският съвет от където можете да се запознаете с дейността на
Асоциацията.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Добре, ВиК какви са в системата на Асоциацията?
Основен оператор. Критични сме към това, че в община Елена нищо не се случва и
изразяваме позиция. Какво лошо има в това?
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на извънредното общо събрание на "Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено за 10 август 2017 г.:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98 / 27.07.2017 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново“, насрочено за 10 август 2017 г.
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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по
повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“
(наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 10 август 2017 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 85 / 22.06.2017 г.
2. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
3. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет на община Елена.
4. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
4.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново“ за 2018 г. в размер на 15 000 (петнадесет хиляди)
лв.
4.2. По т. 2 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите
на Община Елена.
5. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.
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
гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото
събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико
Търново на извънредно Общо събрание.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото
събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико
Търново на извънредно Общо събрание:
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
25.07.2017 г. от 16.30 часа предложението за гласуване на представителя на община
Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД
"Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, точка
по точка:
При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“ с 5 гласа
„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в състава на Съвета на
директорите - 2 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- 1.
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По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложения срок на мандат на новоизбрания
Съвет на директорите в случай, че такъв бъде избран - 3 гласа „за”, „против”- 2,
„въздържали се”- няма.
По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ предложените възнаграждения на членовете
на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на
дружеството - 1 глас „за”, „против”- 4, „въздържали се”- няма.
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 26.07.2017 г. от 16.00
часа предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане на
решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан Черкезов"
АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание, точка по точка:
При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“ с 4 гласа
„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в състава на Съвета на
директорите - 3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма.
По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложения срок на мандат на новоизбрания
Съвет на директорите в случай, че такъв бъде избран - 3 гласа „за”, „против”- 1,
„въздържали се”- няма.
По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ предложените възнаграждения на членовете
на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на
дружеството - „за”- няма, „против”- 3, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Уважаеми господин председател,
уважаеми господин кмете. Правя процедурно предложение да гласуваме точките от
проекта за дневен ред поотделно, както са гласувани в Постоянните комисии, след
което да преминем към цялостното гласуване на проекта за решение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване направеното процедурно предложение точките от проекта за решение да се
гласуват точка по точка, след което и окончателния проект за решение:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване при гласуването на предварително обявения дневен ред:
„ЗА“ 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване по т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в състава на Съвета
на директорите:
„ЗА“ 11, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване по т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложения срок на мандат на
новоизбрания Съвет на директорите в случай, че такъв бъде избран:
„ЗА“ 11, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване по т. 3 от дневния ред – „ЗА“ предложените възнаграждения на
членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството:
„ЗА“ 2, “ПРОТИВ” – 11, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за гласуване на представителя на община Елена при вземане
на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД "Д-р Стефан Черкезов"
АД - гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание:
“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99 / 27.07.2017 г.
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения
от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.
Велико Търново на извънредно Общо събрание
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 от Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от
капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет „Икономически
дейности“ и представител на oбщина Елена в Общото събрание на акционерите на
„МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на
акционерите на дружеството, насрочено за 07.08.2017 г. (или при липса на кворум за 23.08.2017 г.) по въпросите, включени в дневния ред, както следва:
1. При гласуването на предварително обявения дневен ред – „ЗА“;
2. По точките от дневния ред:
2.1. По т. 1 от дневния ред – „ЗА“ предложената промяна в състава на Съвета
на директорите;
2.2. По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ предложения срок на мандат на
новоизбрания Съвет на директорите в случай, че такъв бъде избран;
2.3. По т. 3 от дневния ред – „ПРОТИВ“ предложените възнаграждения на
членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017 г.

16

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.07.2017 г.
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 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 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 допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 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
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 100 / 27.07.2017 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Включва в раздел Б „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“,
следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Втори етаж от двуетажна масивна сграда (бивша детска градина) със
застроена площ от 285 кв.м., таван със застроена площ от 104.83 кв.м.,
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едноетажна масивна постройка (котелно помещение) със застроена площ от
95.20 кв. м., тоалетна със застроена площ от 4.80 кв. м., заедно със
съответните идеални части от общите части на сградата, построена в част
от поземлен имот пл. № 491, като частта от поземления имот попада в
парцел V - 490, 491 „За ДИП „Деню Георгиев“ , кв. 15 по плана на гр. Елена,
актуван с Акт за поправка на акт №1372 / 13.07.2017 г., вписан в Службата
по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 17.07.2017 г. под № 173, том
3;
1.2. Поземлени имоти - частна общинска собственост в землището на с.
Бойковци, община Елена, както следва:
1.2.1. Имот № 000156 с площ от 0.753 дка, НТП „пустееща
необработваема земя“, актуван с АОС № 1365 / 04.07.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г.
под № 132, том 3;
1.2.2. Имот № 000157 с площ от 0.580 дка, НТП „пустееща
необработваема земя“, актуван с АОС № 1366 / 04.07.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г.
под № 133, том 3;
1.2.3. Имот № 000158, с площ от 0.559 дка, НТП „пустееща
необработваема земя“, актуван с АОС № 1367 / 04.07.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г.
под № 134, том 3;
1.2.4. Имот № 000159, с площ от 0.369 дка, НТП „пустееща
необработваема земя“, актуван с АОС № 1368 / 04.07.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г.
под № 135, том 3;
1.2.5. Имот № 000160, с площ от 0.382 дка, НТП „пустееща
необработваема земя“, актуван с АОС № 1369 / 04.07.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 05.07.2017 г.
под № 136, том 3.
2. Включва в раздел Д „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на
лица определени в закон“, а именно: придаваемо общинско място към УПИ ХІ298, кв.14, по плана с. Чакали, община Елена, с площ от 55 кв.м., актувано с АОС
№ 1370 / 06.07.2017 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр.
Елена на 10.07.2017 г.. под № 146, том 3.
3. Включва в раздел А „Имоти, които община Елена има намерение да предостави
под наем“, а именно: три кв.м. от източното входно фоайе на приземния етаж от
имот - публична общинска собственост при граници: стълби, пункт за управление,
антре, външна стена, с предназначение: за поставяне на вендинг автомат за топли
напитки и комбиниран вендинг-автомат за пакетирани хранителни изделия и
бутилирани безалкохолни напитки. Сградата се намира в УПИ І, кв. 33 по плана
на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски”
№ 24, актувана като публична общинска собственост с АОС № 283 / 25.07.2001 г.,
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вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 72, том ІІ
на 17.02.2005 г.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура (търг с явно наддаване) за продажба на употребявани МПС общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура (търг с явно наддаване) за продажба на употребявани МПС общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за откриване на процедура (търг с явно наддаване) за продажба на
употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 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 откриване на процедура (търг с явно наддаване)
за продажба на употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга.
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 101 / 27.07.2017 г.
Относно: Откриване на процедура (търг с явно наддаване) за продажба на
употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни
цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
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. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
и чл. 36, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на употребявани МПС - общинска
собственост, а именно:
1.1. САПП МТО - АТ „ЗИЛ - 131“, шаси № 474135, в комплект с фургон;
1.2. ССВ „ЗИЛ - 131 В“, шаси № 215002;
1.3. САПП МТО - БТ „ЗИЛ - 131“, рама № 301817, двигател № 659132, в
комплект с фургон;
1.4. САПП МТО - БТ „ЗИЛ - 131“, рама № 293704, двигател № 615655, в
комплект с фургон;
1.5. ТАПП „ЗИЛ - 131“, рама № 410237, двигател № 589796.
2. Определя първоначалните тръжни цени за имуществото по т. 1, както следва:
2.1. За автомобила по т. 1.1. - 4 968 (четири хиляди деветстотин шестдесет и
осем) лева с включен ДДС;
2.2. За автомобила по т. 1.2. - 4 320 (четири хиляди триста и двадесет) лева с
включен ДДС;
2.3. За автомобила по т. 1.3. - 5 028 (пет хиляди двадесет и осем) лева с
включен ДДС;
2.4. За автомобила по т. 1.4. - 4 914 (четири хиляди деветстотин и
четиринадесет) лева с включен ДДС;
2.5. За автомобила по т. 1.5. - 4 560 (четири хиляди петстотин и шестдесет)
лева с включен ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
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3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 61, ал. 6 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Определя стъпка за наддаване в размер на 100 (сто) лева, включващи ДДС.
5. Утвърждава тръжна документация както следва:
5.1. Заявление за участие в търга;
5.2. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
5.3. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
5.4. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
5.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение;
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, старши счетоводител в дейност „ДДИ“;
инж. Зоя Славова, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Стефания Златева, юрист;
Наталия Пъргавелова, младши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
явно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи
договорите за продажба със спечелилите участници.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от
имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване
под наем на част от имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга,
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 откриване на процедура (търг с тайно
наддаване) за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост,
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга:
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 102 / 27.07.2017 г.
Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем
на част от имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
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. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
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собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2, и чл. 60 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура (публичен търг с тайно наддаване) за отдаване под наем за
срок до 10 (десет) години на част от имот - частна общинска собственост, а
именно: 1 (един) кв.м. от първи етаж на сграда намираща се в УПИ ІІІ - 458, кв. 42
по плана на гр. Елена, с административен адрес: гр. Елена, ул. „Ил.
Макариополски“ № 5, при граници: от три страни помещение на клуб на
пенсионера „Възраждане“ и от север - улица. Сградата е актувана с АОС № 91 /
26.08.1996 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Елена на
26.05.2005 г. под № 173, том ІV.
2. Определя първоначална тръжна ценa за имота по т. 1 в размер на 60 (шестдесет)
лева месечно без ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение;
4.7. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
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5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, старши счетоводител в дейност „ДДИ“;
инж. Зоя Славова, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Стефания Златева, юрист;
Наталия Пъргавелова, младши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи договор
за продажба със спечелилия участник.
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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
откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост (магазин в гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" №
32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от
имот - частна общинска собственост (магазин в гр. Елена, ул. "Иларион
Макариополски" № 32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване
под наем на част от имот - частна общинска собственост (магазин в гр. Елена, ул.
"Иларион Макариополски" № 32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, 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 откриване на процедура (търг с тайно
наддаване) за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост
(магазин в гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 32), утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”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 № 103 / 27.07.2017 г.
Относно: Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем
на част от имот - частна общинска собственост (магазин в гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски“ № 32), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга
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. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2, и чл. 60 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Открива процедура (публичен търг с тайно наддаване) за отдаване под наем за
срок до 10 (десет) години на част от имот - частна общинска собственост, а
именно: магазин с площ от 25 (двадесет и пет) кв.м., разположен в масивна
административна сграда с административен адрес: гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски“ № 32, при граници на магазина: от изток - улица; от запад - вход
за административни помещения, собственост на община Елена и двор - обща част
(община Елена, ДСК, ДЗИ и др.); от север и юг – обекти, собственост на община
Елена. Сградата е актувана като частна общинска собственост с АОС № 166 /
02.04.1998 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Елена на
24.06.2005 г. под № 108, том V.
2. Определя първоначална тръжна ценa за имота по т. 1 в размер на 115 (сто и
петнадесет) лева месечно без ДДС.
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3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта
на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение;
4.7. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, старши счетоводител в дейност „ДДИ“;
инж. Зоя Славова, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Стефания Златева, юрист;
Наталия Пъргавелова, младши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи договор
за продажба със спечелилия участник.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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
отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за нуждите на
парламентарно представените партии.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за нуждите
на парламентарно представените партии.
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 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска
собственост за нуждите на парламентарно представените партии, 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 отдаване под наем на недвижими имоти - частна
общинска собственост за нуждите на парламентарно представените партии:
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 104 / 27.07.2017 г.
Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост
за нуждите на парламентарно представени политически партии
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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. 14, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 22 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат сключени договори за наем, както следва:
1.1. С ПП „ГЕРБ”, регистрирана по ф. дело № 1545 / 2007 г. по описа на СГС, със
седалище и адрес на управление гр. София, Район Триадица, НДК,
Административна сграда, ет. 17, ЕИК 175248466, вписана в регистъра за
политическите партии под № 336, том 11, стр. 1, за временно и възмездно ползване
на следната част от имот общинска собственост по АОС № 446 / 31.01.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 02.02.2006 г.
под № 36, том І и представляващ първи етаж (без помещенията на магазина), с
площ от 34 кв.м. от сграда, построена в пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена с
наемна цена определена, съгласно Методика за определяне на начални тръжни
цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти, приета от
Общински съвет Елена, в размер на 29.00 (двадесет и девет лева) без включен ДДС
за срок до приключване мандата на 44-тото Народно събрание.
1.2 С ПП „БСП”, регистрирана по ф. дело № 1969 / 1990 г. по описа на СГС, със
седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано”
№ 20, ЕИК 000702014031, вписана в регистъра за политическите партии под № 20,
том 1, стр. 78, за временно и възмездно ползване на следната част от имот
общинска собственост: две помещения с обща площ от 36.51 кв.м., находящи се на
втория етаж от имот „За музей и профсъюзен дом” в УПИ І, кв. 35 по плана на гр.
Елена по АОС № 499 / 15.02.2008 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд - гр. Елена на 22.02.208 г. под № 120, том І с наемна цена определена,
съгласно Методика за определяне на начални тръжни цени за договаряне при
отдаване под наем на общински имоти, приета от Общински съвет Елена, в размер
на 31.00 (тридесет и един) лв. без включен ДДС за срок до приключване мандата
на 44-тото Народно събрание.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи с политическите партии
договорите за наем по т. 1.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на
недвижим имот, частна общинска собственост невключен в имуществото на общинско
търговско дружество.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум
на недвижим имот, частна общинска собственост невключен в имуществото на
общинско търговско дружество.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.07.2017 г. от 16.30
часа предложението за приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост
невключен в имуществото на общинско търговско дружество, 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 приемане на приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост
невключен в имуществото на общинско търговско дружество:
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 105 / 27.07.2017 г.
Относно: Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен
меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост невключен в
имуществото на общинско търговско дружество
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда за лицензиране на оценители; чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 от
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Наредбата за търговете и конкурсите, в изпълнение на Решение № 58 / 27.04.2017 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на кмета на община Елена да извърши приватизационна продажба чрез
провеждане на конкурс на един етап на недвижим имот, намиращ се в град Елена,
ул. „Васил Левски“ №32-36, а именно: КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА СЪС
СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА (бивш магазин – аперитив (източен) със
складови помещения), състоящ се от: ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 103.63 кв.
м, включващ зала за консумация, санитарен възел с преддверие, кухня, склад
готова продукция и коридор със стълбище, водещо към сутерена, при граници:
изток – двор; запад - магазин и стълбищна клетка; север – общо помещение,
стълбищна клетка и двор; юг - улица „Васил Левски“ и СУТЕРЕН (бивше избено
помещение) с площ 68.72 кв.м, включващ битово помещение със санитарен възел,
коридор - зареждане, склад - гориво, склад -амбалаж и склад - инвентар, при
граници: изток – двор; запад - мазе и стълбищна клетка; север - двор; юг - улица,
както и 19,46% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на
строеж върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – „За жилищен комплекс“, в
квартал 7 по подробния устройствен план на град Елена, при граници: запад улица; изток - УПИ IX-589; юг - улица, и север - УПИ XII „За детски ясли“,
актуван с АОС № 89 / 26.08.1996 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд - гр. Елена на 04.05.2007 г. под № 74, том ІІІ, при НАЧАЛНА
КОНКУРСНА ЦЕНА В РАЗМЕР НА 23 000 (двадесет и три хиляди) лв. без ДДС.
2. Приема изготвените от фирма „Дупалов” ООД, притежаващ сертификат за
оценителска правоспособност № 900100106 / 21.12.2010 г. ИНФОРМАЦИОНЕН
МЕМОРАНДУМ, ПРИВАТИЗАЦИОННА ОЦЕНКА на стойност 23 000 (двадесет и
три хиляди) лв. без ДДС, както и ПРАВНИЯ АНАЛИЗ, изготвен от адвокат
Габриела Николова от Великотърновската адвокатска колегия.
3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на Договор за
приватизационна продажба като неразделна част от нея, съгласно чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
4. Утвърждава следните критерии за оценяване на офертите и начина на
определяне на тежестта им в комплексната оценка:
4.1. Предложение за цена (ПЦ) – носи максимум 50 точки. Участникът,
предложил най-висока цена, получава 50 точки. Всички останали
участници получават точки, определени от отношението на предложената
към най-високата достигната цена, умножено по 50 и закръглено до цяло
число;
4.2. Регистрация по постоянен и настоящ адрес (за физически лица) /
седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични
търговци) на територията на община Елена (РЕГ) – носи 10 точки;
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4.3. Участникът да е развивал дейност на територията на община Елена от
не по-малко от една година преди крайния срок за подаване на
предложения за участие (ПР) – носи 10 точки;
4.4. Обектът да се използва за производствени цели за срок минимум една
година след датата на сключване на договора за приватизационна продажба
(ОБ) – носи 10 точки;
4.5. Разкриване на две или повече работни места в рамките на шест месеца
от датата на придобиване на обекта на приватизация, които да се запазят в
срок минимум една година от момента на разкриването им (РАЗ) - носи 10
точки;
4.6. В шестмесечен срок от датата на придобиване на собствеността, в
обекта на приватизация да се направи инвестиция на стойност не по-малка
от 15 000 (петнадесет хиляди) лева (ИНВ) – носи 10 точки.
Обстоятелствата по т.4.2 се доказват чрез посочване на предприятието на
участника и предмета на дейност, а тези по т.т. 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 се доказват чрез
прилагане на инвестиционно намерение / бизнес-план в свободен текст.
5. Максималната възможна комплексна оценка (КО) е 100 точки, изчислена по
следната формула:
КО = ПЦ + РЕГ + ПР + ОБ + РАЗ + ИНВ
6. Депозитът за участие е в размер на 5% от началната конкурсна цена и се внася
не по-късно от 17:00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане
на
конкурса,
по
сметка
на
община
Елена,
IBAN:
BG02UNCR70003321378780, BIC: UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк“ АД.
7. Начин на плащане: еднократно, при подписване на Договора за приватизация.
8. До участие в процедурата за приватизация се допускат юридически и / или
физически лица, нямащи задължения към община Елена, закупили конкурсна
документация и подали предложения в указания срок.
9. Конкурсната документация на стойност 200 (двеста) лв. с включен ДДС се
закупува в Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Елена
в срок до 17:00 часа на 11-тия ден, следващ обнародването на настоящето решение
в Държавен вестник.
10. Предложенията за участие се подават в Центъра за информация и обслужване
на гражданите в община Елена в срок до 15-тия ден от обнародване на настоящето
решение в Държавен вестник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се
отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация.
11. Конкурсът да се проведе в стая 211 на общинска администрация Елена на 16тия ден, следващ датата на обнародването на настоящето решение в Държавен
вестник, с начален час 10:30 часа.
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12. Оглед на обекта на конкурса може да се извърши всеки работен ден до 5 дни
преди провеждането на конкурса, след представяне на доказателство за закупена
конкурсна документация.
13. Конкурсът да се проведе от комисия в състав:
Председател:
и членове:

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
Красимира
Трънкова,
старши
експерт
„Счетоводно

обслужване”
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник.
Резервни членове:
Стефания Златева, юрист;
Наталия Пъргавелова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
14. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе конкурса, и
сключи Договор за приватизационна продажба.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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 изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за първото полугодие на 2017 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за първото полугодие на 2017 година.
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 26.07.2017 г. от 16.00
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 106 / 27.07.2017 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя
на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година
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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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за първото полугодие на 2017 г. в размер на 174.48 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
54.48 лв.;
- за нощувки
80.00 лв.;
- за дневни разходи
40.00 лв.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2017 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2017 година.
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 26.07.2017 г. от 16.00
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за второто тримесечие на 2017 година, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто тримесечие на 2017 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 107 / 27.07.2017 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто тримесечие на 2017 година
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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2017 г. в размер на 369.89 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
169.89 лв.;
- за нощувки
140.00 лв.;
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-

за дневни разходи

60.00 лв.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 група имоти в масиви с № № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За мотополигон".
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 група имоти в масиви с № № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр.
Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За мотополигон".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – общински съветник: Ще гласувам „ЗА“ и приканвам всички
общински съветници да подкрепят внесеното предложение. Мотивите ми са, че за
разлика от полицейския участък, считам, че има надежда да се изгради мотополигон.
Други изказвания 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 даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План за застрояване на група имоти в масиви с № №
166, 197 и 198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За мотополигон":
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
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
отсъства
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 108 / 27.07.2017 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване на група имоти в масиви с № № 166, 197 и
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198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За мотополигон"
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на:
1.1
Подробен устройствен план - План за застрояване за имоти № № 197007,
198019, 198012, 198014, 000797, 001771, 001773, 001770, 000798, 000193, 001757,
001672, 000195, 001760, 197024, 197006, 198008, 198011, 198020, 197009, 197037,
198006, 197079, 197005, 197029, 166043, 197002, 198015, 197030, 197033, 197027,
166057, 166040, 198010, 197036, 197003, 197008, 166056, 197032, 197007, 166042,
198018, 198017, 198009, 198016, 197028, 197004, 197031, 166058, 166059, 166027 и
197001 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение – „За мотополигон“, с режими на застрояване по ПУП – ПЗ;
1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване, заедно с план схемата за
електрификация.
1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод, заедно с план схемата за
водоснабдяване.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имоти № № 197007, 198019, 198012, 198014, 000797, 001771, 001773,
001770, 000798, 000193, 001757, 001672, 000195, 001760, 197024, 197006, 198008,
198011, 198020, 197009, 197037, 198006, 197079, 197005, 197029, 166043, 197002,
198015, 197030, 197033, 197027, 166057, 166040, 198010, 197036, 197003, 197008,
166056, 197032, 197007, 166042, 198018, 198017, 198009, 198016, 197028, 197004,
197031, 166058, 166059, 166027 и 197001 по КВС на землище гр. Елена, за
определяне на ново конкретно предназначение – „За мотополигон“ и Подробен
устройствен план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда
на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи,
както и отчуждаването на земя по реда на Закона за общинската собственост.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 8-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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